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Resumo: 

 

Esta produção tem como princípio norteador 
atividades com leitura de imagens que abrem 
novas possibilidades de instigar e provocar o 
aluno a desenvolver e ampliar a leitura de 
mundo e, consequentemente, compreendê-lo 
melhor. Busca-se estabelecer, por meio da 
teoria semiótica, como se promove a leitura e 
interpretação de charges e tirinhas a partir da 
construção dos sentidos do texto, 
considerando-se as condições de produção do 
discurso. Para tanto, serão ofertadas oito 
oficinas para os professores da área de 
Língua Portuguesa, com leitura e discussão 
de conceitos básicos de semiótica, linguagem, 
gêneros textuais e discurso e, também, as 
características de charges e tirinhas. Serão 
análisadas diversas tiras e charges, de acordo 
com um roteiro, também será ofertada uma 
oficina no laboratório de informática que 
propiciará o acesso a sites nos quais os 
docentes criarão suas próprias tirinhas ou 
charges. Deverão elaborar uma unidade 
didática para aplicação em sala de aula sobre 
o tema e apresentar os resultados no último 
encontro, juntamente com as produções dos 
alunos para finalização das atividades 
propostas nesta produção. 
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Formato do Material Didático: Unidade Didática 
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APRESENTAÇÃO 

 

A intervenção proposta nesta Unidade Didática está fundamentada na 

teoria semiótica, juntamente com as DCEs (Diretrizes Curriculares Estaduais), 

e tem por objetivo discutir e desenvolver com professores de língua portuguesa 

atividades de leitura com gêneros textuais cuja construção se fundamente na 

utilização de imagens, tendo como objeto charges e tirinhas, aqui considerados 

gêneros discursivos promissores para a melhoria da qualidade das aulas e 

para a prática leitora capaz de vialibilizar uma aprendizagem significativa, visto 

oportunizar o desenvolvimento do senso crítico do aluno, o que contribui para 

ampliar seu universo de leituras. Esta Unidade didática está organizada em 

forma de oficinas presencias, estudos individuais, elaboração de 

atividades/materiais, aplicação das atividades em sala de aula com os alunos e 

por último, divulgação dos resultados para a comunidade escolar por meio de 

blogs e mural ou outro meio disponível. Este estudo e proposta de intervenção 

foi desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE-

2014) do Estado do Paraná. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

Esta Unidade Didática tem como tema a leitura de imagens, com ênfase 

nos gêneros charges e tirinhas, para a formação do professor-leitor. Está 

fundamentada na teoria semiótica e propõe discutir e desenvolver com 

professores de língua portuguesa atividades de leitura com gêneros textuais 

cuja construção se fundamente na utilização de imagens. Este estudo e 

proposta de intervenção foi desenvolvido durante o Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE-2014) do Estado do Paraná e está 

elaborada em forma de oficinas, as quais serão desenvolvidas com os 

professores de Língua Portuguesa do Colégio Estadual Paulo Leminski. 

Na primeira oficina será apresentado o projeto de pesquisa e sua 

justificativa. Serão discutidos alguns conceitos da semiótica, a concepção de 

linguagem, gêneros textuais e discurso na visão de Bakhtin, além dos 

conceitos de tirinhas e charges. Também serão mostradas algumas tirinhas e 

charges para análise coletiva. Além disso, serão solicitadas atividades de 

pesquisa aos professores, os quais deverão acompanhar, durante as semanas, 

fatos da atualidade e coletar textos e imagens sobre as notícias mais 

comentadas. 

Na segunda oficina, serão mostradas algumas charges e tirinhas e, de 

acordo com um roteiro, será proposta uma análise. Em seguida, será 

trabalhado com o material coletado na pesquisa e, caso não tenham, pretende-

se distribuir jornais e revistas que contenham os gêneros solicitados ou 

pesquisar na internet. Em pequenos grupos, deverão analisar as tirinhas e 

charges e depois apresentar para o grande grupo: cada grupo apresenta suas 

charges e tirinhas, contextualizando o tema e mostrando a análise realizada. 

Após, com novas charges e tirinhas e novo roteiro, solicitar que sismatizem, por 

escrito, o que entenderam sobre as imagens e o contexto a que estão 

atreladas. Também, vai-se pedir que troquem as produções uns com os outros 

e apresentem sugestões em relação elas. Em conjunto, vamos analisar as 

produções, propor os ajustes necessários e comentar as imagens 

apresentadas. 



A terceira oficina acontecerá no Laboratório de Informática, local onde os 

docentes poderão explorar diversos sites que capacitam os professores e, 

futuramente, os alunos, na elaboração/criação de charges e tirinhas, nos quais 

poderão criar personagens, cenários, ações, objetos, diálogos, além de utilizar-

se de recursos variados característicos dos gêneros trabalhados. 

Em seguida, durante as horas atividades dos docentes, eles serão 

orientados para elaborar um plano de aula a ser aplicado a partir de charges e 

tirinhas e este será desenvolvido em sala de aula. Salientar a eles que, dentro 

de seu encaminhamento metodológico, façam duas avaliações, sendo uma 

referente à charge e outra, à tirinha. Em cada uma delas, levar em 

consideração itens relevantes para a compreensão total dos gêneros. 

Para finalizar, na oficina quatro, cada professor deverá apresentar o 

resultado final da realização das atividades feitas pelos alunos para todo o 

grupo de trabalho e fazer um mural com as produções. Também apresentarão 

um relatório de todas as oficinas efetuadas juntamente com as avaliações 

propostas nas aulas que desenvolveram. 

 

 



UNIDADE DIDÁTICA 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSOR: EXPLORANDO OS GÊNEROS 

TEXTUAIS CHARGE E TIRINHA NA FORMAÇÃO DO ALUNO 

LEITOR  

 

Nesta Unidade Didática, abordaremos a utilização das charges e tirinhas 

no processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa. A interpretação 

desses gêneros textuais requer dos professores/alunos conhecimentos de fatos 

atuais, os quais serão relevantes para a construção de análises críticas.  

 

OFICINA 01 
 

Recursos: slides sobre a importância da leitura, conceito de semiótica, 

conceito de gênero e discurso e características das charges e tirinhas. Slides 

de tirinhas e charges. 

Muitos têm sido os questionamentos no que se refere ao ensino de 

Língua portuguesa, especialmente diante do fraco desempenho dos alunos nas 

avaliações nacionais, contexto que se deve a  

[...] um ensino que parece não ter nenhuma razão ligada à vida das 

pessoas, uma vez que é um ensino que se estrutura apenas na 

perspectiva formal da identificação e classificação de unidades e 

estruturas da língua, esquecendo quase por completo a outra parte da 

gramática, que é o funcionamento da língua em textos que produzem 

efeitos(s) de sentido, permitindo a comunicação em situações 

concretas de interação comunicativa. (TRAVAGLIA, 2007 p. 54). 

Com base nessa problemática, postulam as Diretrizes Curriculares do 

Estado do Paraná que as práticas em sala de aula de língua Portuguesa 

devem desenvolver estratégias diferenciadas que oportunizem uma 



intervenção pedagógica facilitadora do aprendizado, buscando formar no aluno 

uma postura crítica diante de seu contexto social.  

Entende-se do exposto pela literatura pesquisada que a linguagem se 

constitui na interação entre sujeitos (BAKHTIN, 2002), contexto que caracteriza 

a sala de aula como espaço promissor, quando se busca ampliar a capacidade 

leitora dos alunos e melhorar a qualidade de suas produções escolares. 

 

Objetivo: 

 Debater sobre a importância da leitura;  

 Conceituar semiótica; 

 Definir gêneros do discurso e linguagem; 

 Identificar charge e tirinha através de suas características; 

 Analisar charge e tirinha; 

 Acompanhar notícias diárias; 

 Coletar tirinhas e charges impressas. 

 

Avaliação: 

Ao término da oficina os professores entregarão um relato, explicitando os 

aspectos positivos e negativos, incluindo sugestões metodológicas para as 

próximas. 

 Iniciar o encontro apresentando os conceitos básicos essenciais para o 

desenvolvimento do tema proposto. 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

A proposta deste projeto tem como pressuposto que atividades com 

leitura de imagens em sala de aula abrem possibilidades de proporcionar ao 

aluno o desenvolvimento e ampliação da leitura de mundo e, 

consequententemente, melhor compreendê-lo. Essa afirmação contribuiu para 

definir o objeto da oficina/projeto, que é trabalhar a leitura dos gêneros charge 

e tirinha, veiculados nos diversos meios de comunicação (mídia eletrônica, 



jornais, revistas, etc.), com o intuito de identificar as possibilidades de trabalho 

para a formação do leitor com os textos imagéticos que circulam socialmente. 

Compreende-se, pois, que a inserção e a exploração adequadas desses 

gêneros nas aulas de língua materna oportunizam o desenvolvimento da 

competência leitora do aluno, além de contribuir para despertar seu senso 

crítico. Dessa forma, o projeto/oficina foi idealizado sob uma perspectiva sócio-

interacionista, fundamentado em teorias linguísticas e discursivas.  

Nessa linha teórica, os estudos da teoria enunciativo-discursiva de 

Greimas (1975), Bakhtin (1997-2002), Marcuhschi (2005), Rojo (2005), entre 

outros, deram o devido suporte teórico ao projeto, que atende assim ao 

disposto nas Diretrizes Curriculares de Lingua Portuguesa do Estado do 

Paraná, segundo a qual é objetivo central da escola formar leitores de gêneros 

discursivos diversos, tal como circulam em diferentes campos de comunicação 

verbal. 

Sendo assim, no contexto social atual este projeto/oficina justifica-se 

considerando a era imagética em que vive a sociedade, com crescente número 

de diferentes suportes (jornais, revistas, emissoras de televisão, internet entre 

outros veículos de comunicação), que exploram esses gêneros textuais. Ainda, 

por constituírem as charges e tirinhas gêneros que trabalham com práticas 

socioculturais do tempo presente, configuram-se como instrumentos de crítica 

à realidade social e política contemporânea. 

 

Na sequência, haverá: 

 Realização de um debate sobre a importância da leitura de charges e 

tirinhas sobre temas atuais e relevantes, em sala de aula; 

 Discussão sobre a ampla utilização desses gêneros textuais em provas 

de Enem, vestibulares, concursos e afins, e a dificuldade que os alunos 

têm para interpretá-las. 

 Reflexão sobre a seguinte problematização: 

 



PROBLEMATIZAÇÃO 

Como desenvolver um trabalho de leitura em sala de aula tendo como 

objeto as charges e tirinhas, de modo a gerar questionamentos e levar a 

reflexões que concorram para ampliar a leitura de mundo dos alunos? 

 

ENTENDENDO A SEMIÓTICA  

O termo semiótica remete a várias definições, tais como “a Semiótica é a 

ciência dos signos” (SANTAELLA, 2007, p. 7), mas o conceito relevante para 

este projeto traz que “a teoria semiótica deve apresentar-se inicialmente como 

o que ela é, ou seja, uma teoria da significação” (GREIMAS e COURTÉS, 

2008, p. 455).  

Aqui interessa a segunda definição, visto que sua base teórica é a 

semiótica greimasiana, cujas raízes encontram-se na teoria da linguagem, que 

concebe a língua como instituição social, que tem por objeto a significação 

(SANTAELLA; NÖTH, 2004; BERTRAND, 2003). 

Conforme acrescenta Bertrand (2003), essa concepção de semiótica não 

se preocupa em descrever o signo e sim, a significação. Busca compreender 

as estruturas significantes, modeladoras do discurso social e individual. Seu 

foco, portanto, é a significação manifestada por meio de textos, nos quais 

busca explicar “ o que diz” e “como o diz” (BARROS, 2005, p.6). 

A semiótica, assim: 

  Cabe dar conta do significado, no sentido 
amplo, tendo em vista que o   plano da 
manifestação no processo discursivo, que reúne 
uma expressão e um conteúdo, não poderia 
constituir lugar satisfatório de análise sem que se 
tomasse significado e significante, tal como na 
análise lingüística se ultrapassasse esse nível para 
analisar as unidades mais profundas e menores de 
cada um desses planos, para a reconstrução do 
sentido nesse processo enunciativo (GREIMAS, 
1975, P.147)  

Destaca-se, então, que conteúdo e expressão, embora 

interdependentes, apresentam-se como planos de significação específicos. O 



plano do conteúdo é estudado por meio de um percurso gerativo de sentido, 

enquanto o plano de expressão se constrói de acordo com as singularidades 

de cada texto (oral, verbal, icônica).  

No plano do conteúdo, que se constitui com o percurso gerativo de 

sentido, encontra-se o significado do texto. Concretiza-se através do plano da 

expressão, “no qual se manifesta a figuratividade da geração de sentido 

descrita pelo percurso gerativo, investida de valor desde o nível fundamental” 

(PIETROFORTE, 2007, p. 1) 

Entende-se que, segundo a linha greimasiana, qualquer sistema 

semiótico, ao possuir forma (expressão), conteúdo, um contexto de produção e 

um objetivo, é um texto, o que permite deduzir que a semiótica, segundo 

Greimas (1975), tem o texto como objeto, procurando descrever e explicar o 

que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz.  

O plano de expressão e o plano de conteúdo mostram-se, dessa forma, 

duas dimensões indissociáveis do enunciado. Complementando esse 

entendimento:  

  ...Entende-se como plano de conteúdo o que o texto diz 
e como faz para significar aquilo que diz, e o plano de 
expressão é compreendido como o texto se manifesta, 
seja de forma verbal, não verbal ou sincrético 
(PIETROFORTE, 2007, P.11) 

Assim, a semiótica mostra-se uma teoria que utilizada na análise do 

discurso, acena com possibilidades de percorrer caminhos que levam aos 

sentidos “implícitos” do texto. Sendo assim, fornece instrumentos para se 

perceber as intenções do enunciador e como foram projetadas por ele no texto. 

Entende-se assim que, por meio da interação, o emissor procura levar o 

enunciatário a acreditar na “verdade” por ele expressa. Em outros termos, 

busca agir sobre o receptor e seduzi-lo. 

O semioticista francês Erick Landowski (2005) explica a enunciação 

como “ato pelo qual o sujeito faz ser o sentido “ e o enunciado como “o objeto 

cujo sentido faz ser o sujeito”. Todo enunciado pressupõe um ato criativo - a 

enunciação. É isto que a semiótica investiga. Ela não se preocupa com o autor 

real, mas sim, um simulacro que esse autor, ao construir um texto, deixa 



transparecer sua intenção e o que quer manipular. Nesse sentido, analisa a 

relação entre enunciador e enunciatário que se deixam aprender pelo texto. 

A partir do que foi dito, podemos entender que o enunciatário (o leitor do 

texto) constrói seus sentidos baseados no conhecimento que ele tem da 

linguagem e de conhecimento prévio. 

Vejamos um exemplo: 

 

(http://www.futuroprofessor.com.br/ensino-publico-para-quem. Acesso em 18/11/2014.) 
 

O sentido da charge ocorre pelas relações entre os dois planos (de 

conteúdo e de expressão), e o contexto, que se encontra a partir do próprio 

texto. Vejamos: na charge acima o autor faz uma oposição entre o título, a 

imagem, e a fala dos personagens: a criança está com trajes e materiais 

escolares, que devido ao seu tamanho e a sua fala “queria aprender a ler e 

escrever!”, subentende-se que ele corresponde ao ensino fundamental I, o qual 

recebe uniforme e materiais escolares das respectivas prefeituras, porém com 

sapatos diferentes, o que indica não uma falta de cuidado ou atenção, mas de 

baixo poder aquisitivo. Sua face apresenta tristeza e pezar em relação a um 

sonho praticamente impossível – que é estudar – para a classe social menos 

favorecida financeiramente. Isto significa que a educação, mesmo sendo do 

ensino público (titulo da charge), ainda é distante da realidade daquela criança, 

critica esta feita a sociedade, gerando uma disforia. Nesta charge, devido a 

http://www.futuroprofessor.com.br/ensino-publico-para-quem


ironia, o que o enunciado afirma, a enunciação nega. O sujeito da enunciação 

usa o enunciado para fazer crer na crítica social. 

A representatividade da mãe confirma, por meio da sua fala, o status de 

imobilidade e engessamento social dos pobres que inclusive aceitam 

passivamente a condição social que se encontram, estabelecendo uma relação 

de conformidade, a euforia. Outro fator que determina a aceitação da não 

mobilidade social é, talvez, representada pelo excesso de filhos, que no caso 

da charge são três: um querendo entrar na escola, outro despido no colo e a 

mulher gestante. Outros significados importantes que determinam a situação 

de miséria são: cabelos desgrenhados, roupas remendandas, falta de dentes e 

descalça. 

A criança, devido a sua ingenuidade e não incerção total na sociedade, 

não percebe os impecilhos que a classe pobre apresenta. Já a mãe, adulta, 

está acostumada a fazer parte da linha de pobreza e pelo seu discurso traz em 

si a herança da aceitação social, dizendo a ele que a educação não pertence 

aos pobres, passando a ele uma herança de conformidade e inutilidade quanto 

à acenção na sociedade. 

 

 

Assistir ao vídeo: O que é Semiótica em: 

http://www.scriptingvideos.info/android/view/NEbGr0nluHQ.html. 

 

 Partindo do exposto, o que se entende por semiótica? 

 

Conclui-se então que: 

(Deixar que os professores elaborem/falem seu próprio conceito de Semiótica). 

Entendido o conceito de semiótica, passaremos então para a concepção 

dialógica da linguagem. 

 

 

http://www.scriptingvideos.info/android/view/NEbGr0nluHQ.html


A VISÃO DE LINGUAGEM EM BAKHTIN 

Conforme Bakhtin (2002), a língua é constituída pelo fenômeno social da 

comunicação discursiva concreta e está presente na vida cotidiana, o que 

possibilita entender que discurso e língua percorrem caminhos paralelos, 

sendo, portanto, indissociáveis. 

Dessa forma, a enunciação, na perspectiva bakthiniana, é vista como 

“uma resposta a alguma coisa e é constituída como tal. Não passa de um elo 

na cadeia dos atos de fala” (BAKTHIN, 2002, p.98).  

Nessa perspectiva teórica, as atividades humanas, independentemente 

de sua diversidade, relacionam-se ao uso da língua, que se concretiza nos 

enunciados (orais ou escritos, concretos e únicos) (BAKTHIN, 2002). 

Conforme o estudioso, o enunciado reflete as condições específicas e as 

finalidades de diferentes esferas humanas, visto que a real substância da 

língua se constitui na interação verbal que se realiza na enunciação. O autor 

aponta que linguagem e sujeito estão interligados, e sendo assim, a linguagem 

se constitui “no produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra 

serve de expressão a um em relação ao outro” (BAKHTIN, 2002, p. 113). 

O sentido de um enunciado, portanto, constrói-se pelas vozes 

representantes das diferentes esferas sociais. Essa concepção constitui e 

reforça a teoria dialógica do discurso, que tem sido utilizada por vários estudos, 

que a ela creditam possibilitar a compreensão da linguagem em uma dimensão 

discursiva.  

 

 De acordo com Bakhtin, o que se pode entender como concepção 

dialógica do discurso? 

Para se trabalhar com charges e tirinhas em sala de aula, faz-se 

necessário um entendimento do conceito de gênero textual, visto que abrange 

uma totalidade de textos que circulam socialmente. 

 



GÊNEROS TEXTUAIS E DISCURSO 

Bakhtin (2002) define gênero como "tipos relativamente estáveis de 

enunciados" elaborados pelas diferentes esferas de utilização da língua, 

constituídos por três elementos básicos: conteúdo temático, estilo e forma 

composicional. 

O gêneros textuais são, assim, compreendidos como todos os textos 

encontrados no cotidiano social e que “apresentam padrões 

sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, 

objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de 

forças históricas, sociais, institucionais e técnicas” (MARCUSCHI, 2005, p. 64). 

Essa ótica abrange não apenas os textos prestigiados na esfera literária 

(poema, romance e conto), mas também artigos científicos, notícias, 

reportagem, charge, tirinha entre muitos outros, que apresentam determinadas 

características relativamente estáveis, que permitem identificá-los como 

pertencentes a um gênero específico.  

Nessa perspectiva, entendendo, segundo a visão bakthiniana, que a 

comunicação humana acontece por meio do gênero textual, o trabalho com os 

gêneros textuais nas escolas mostra-se uma estratégia que pode oportunizar 

desenvolver um projeto que vem atender a já apontada necessidade de ampliar 

o universo leitor dos envolvidos, por configurar-se como “tipos relativamente 

estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2002, p. 262), possibilitando organizar 

atividades e pessoas. 

Considerando que a linguagem humana surge da interação dialética 

entre o homem e seu meio sócio-cultural (BAKTHIN, 1999), concebe-se essa 

teoria relevante, uma vez que essa perspectiva teórica possibilita dar conta dos 

vários níveis de leitura de um texto.  

Com base nas considerações apresentadas, este projeto/oficina aborda 

os mecanismos de construção do sentido nos gêneros textuais charge e tirinha, 

examinados para além da aparência. 

 



 Continuando, a oficina segue com: 

 

 Ouvir relatos de como o professor encaminha o trabalho com 

gêneros textuais em sala de aula; 

 Questionar com que frequência ele utiliza o gênero charge ou tirinha 

em suas aulas e como conduz o trabalho com esses textos. 

 Passar o vídeo “Linguagens do ENEM – Interpretar Cartum, Charge 

e Tirinha”: http://www.youtube.com/watch? 

 Assistir no youtube, vídeos relacionados à análise de semiótica: 

http://www.youtube.com/watch?v=HAiJdDg0d5Q 

 

Apresentar a tirinha:  

 
(http://parlapatonices.blogspot.com.br/2011_02_01_archive.html. Acesso em 25/08/2014.) 

 

Juntamente com os professores, fazer uma interpretação da tirinha por meio 

das seguintes questões: 

 Quem é o personagem principal envolvido? Como podemos reconhecê-

lo? 

 Qual é a ironia a partir do enunciador? 

 Qual é a oposição semântica nesta tirinha? 

 Como se constrói o encadeamento da narrativa? 

 Que reação o texto pode causar nos leitores? 

 O que o texto comunica? 

 Que tipo de comportamento o leitor deve ter diante do texto? 

Levantar mais algum fato observado pelos professores. 

Em seguida, apresentar as características desse gênero textual. 

http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch?v=HAiJdDg0d5Q
http://parlapatonices.blogspot.com.br/2011_02_01_archive.html


TIRINHAS 

As tirinhas, segundo Ramos (2009), pertencem ao gênero quadrinhos, 

assim como os cartuns, as charges e as tiras cômicas. 

 Possuem características e elementos linguísticos próprios, sendo a 

presença do humor a principal característica, o que se materializa mediante a 

exploração de estratégias específicas, como a quebra da expectativa, no caso 

das tiras, que consiste em um final inesperado, expresso no último quadro, 

provocando riso, conforme exemplo acima. 

CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO TIRINHAS: 

De acordo com a professora Joana D’Arc Conrado, em sua produção didática 

pedagógica de 20101, as características das tirinhas são: 

 Falas curtas e claras; 

 Sem narrador muitas vezes; 

 Imagens se relacionam com os diálogos; 

 A ação, ambiente, tempo, expressões são essenciais para o 

entendimento do leitor, por isso as imagens devem ser muito bem elaboradas; 

 Cores e detalhes de expressão são fundamentais para passar a 

intenção do autor; 

 Quadrinhos sempre em sequência temporal, e o leitor tem a 

liberdade de ir e vir, relacionando linguagem verbal e não verbal; 

 Tempo transcorrido pode representado por imagens (sol, lua) e 

pelo tamanho do quadrinho (quadrinho maior = tempo maior); 

 O enquadramento, a moldura das tiras, também é importante, pois 

influencia no ritmo da leitura, delimitando o tempo e espaço das tiras, local que 

aparece, cenário, personagens, ações e tempo que ocorrem; 

  Uso de balões ou pontilhados que abrigam as falas, 

pensamentos, onomatopeias e ícones; 

                                                             
1 CONRADO, Joana D’Arc. Gênero tira: elemento incentivador para a leitura dialógica e para a 
prática social da escrita. Campo Mourão. 2010. Em: 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2009
_fecilcam_portugues_md_joana_darc_conrado.pdf. Acesso em maio de 2014. 
 



 As onomatopeias representam os sons; 

 Os ícones são desenhos que representam uma fala como, por 

exemplo, o ponto de interrogação, representando um questionamento, a 

lâmpada que representa a ideia; são desenhos já convencionados para que 

seu uso seja comum a todos; 

 Linhas de movimento, as quais representam os movimentos dos 

personagens. 

 

 

(http://www.uarevaa.com/2010/05/como-fazer-tiras-producao-parte-2.html.  
Acesso em 25/08/2014.) 

 

 Na tirinha “O AZAR É SEU!”, encontre as características apresentadas. 

 Após encontrá-las, promova discussões coletivas e socialize o resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uarevaa.com/2010/05/como-fazer-tiras-producao-parte-2.html


CHARGE 

Para Romualdo (2003), a charge configura-se em um texto visual e 

humorístico, de crítica a um personagem ou a um fato social ou político, com 

limitação temporal, o que significa que, por alimentar-se da notícia, da 

novidade, tem prazo de validade de curta duração, dependente do tempo em 

que ficou em destaque.  

 CARACTERÍSTICAS DA CHARGE 

Na produção didática pedagógica (2009) da professora Carlinda Aparecida da 

Rosa2, encontram-se como características da charge: 

 Significado da palavra: “carregar”, “exagerar”, originária do 

francês; 

 Faz crítica de um fato por meio de imagem, muitas vezes com 

palavras; 

 Utiliza o humor para interagir com o leitor; 

  A interpretação irá depender do conhecimento do leitor de 

fatos/noticias da atualidade, que circulam nas mídias; 

 O humor está presente nos traços exagerados e fatos 

sintetizados, os quais visam tecer uma crítica à realidade social e política, 

influenciando, assim, a opinião do leitor; 

 O autor informa e opina sobre o tema, parafraseando ou 

parodiando por meio da construção de uma imagem de um “mundo às 

avessas”, satirizando por meio da inversão de valores sociais (ROMUALDO, 

2003). 

 

 
 
 
 
 

                                                             
2 ROSA, C. Ap. Da. O Olhar plural da charge. Universidade Estadual do Paraná. 2009. Em: 
www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/.../2009_uel_portugues_md_carlinda_ aparecida_val.pdf. 
Acesso em maio de 2014 
 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/.../2009_uel_portugues_md_carlinda_%20aparecida_val.pdf


Na continuidade da oficina: 

 Mostrar algumas tirinhas e charges para fazermos uma discussão sobre 
elas. 
 
 

 
(http://www.blogdosaba.com.br/2013/07/professor-analisa-concurso-publico.html.  

Acesso em 18/11/2014.) 

 

(http://ummaisoumenos.blogspot.com.br/2010/10/tiras-inteligencia-e-humor.html.  
Acesso em 18/11/2014.) 

 

 

(http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=872&evento=4. 
Acesso em 18/11/2014.) 

http://www.blogdosaba.com.br/2013/07/professor-analisa-concurso-publico.html
http://ummaisoumenos.blogspot.com.br/2010/10/tiras-inteligencia-e-humor.html
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=872&evento=4


 

 

(http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/tiraanonimato.jpg. 
Acesso em 18/11/2014.) 

 

 

(http://bibliotecasenailuzerna.blogspot.com.br/2012/07/tirinhas-engracadas_12.html. 
Acesso em 18/11/2014.) 

 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/tiraanonimato.jpg
http://bibliotecasenailuzerna.blogspot.com.br/2012/07/tirinhas-engracadas_12.html


 

(http://esquadraodoconhecimento.wordpress.com/linguagens-codigos/tirinhasdeportugues/. 
Acesso em 18/11/2014.) 

 

 Após a discussão, fazer o encaminhamento para a atividade de 

pesquisa, a qual será realizada durante a semana. 

 

 

 

 

 

 

Os professores deverão acompanhar fatos da atualidade, tais como política, 

futebol e notícias do dia a dia por meio de jornais, revistas, televisão, rádio e 

internet e coletar materiais impressos de charges e tirinhas, juntamente com a 

noticia a ela veiculada, para desenvolvimento de atividades nas próximas 

oficinas. Os docentes farão esta atividade no laboratório de informática ou 

biblioteca em seus momentos de hora atividade. 

 

ATIVIDADE DE 
PESQUISA 

http://esquadraodoconhecimento.wordpress.com/linguagens-codigos/tirinhasdeportugues/


OFICINA 02 
 

Recursos: slides de tirinhas e charges; roteiro de análise, tirinhas e charges 

impressas; revistas; jornais. 

 

Segundo Barros (2005:7), a semiótica “procura descrever e explicar o que o 

texto diz e como ele faz para dizer o que diz”. Partindo dessa afirmação de 

construção do sentido do texto, recupera-se da constituição da charge a junção 

entre o verbal e o visual. Além disso, ela deve levar em consideração contextos 

sócio-políticos, sócio-educacionais, etc. Um texto deve ser analisado em seus 

aspectos internos e externos e a semiótica procura analisar por meio do plano 

de conteúdo e do plano de expressão os percursos de constituição dos 

sentidos. 

No plano de conteúdo, ainda de acordo com Barros (2005), teríamos: 

Nível discursivo: tempo, espaço, atores, enunciador/enunciatário, 

argumentação/persuasão, cena enunciativa, voz, tom de voz, caráter, ethos. 

Nivel narrativo: sujeito e objeto de valor, destinador/destinatário, 

manipulação, competência, performance, sanção. 

Nível fundamental: quadrado semiótico (termos em relação de 

contrariedade, contradição e complementaridade dêixis eufórica vs. Dêixis 

disfórica. 

No plano de expressão, temos a paragrafação, tipo de letra, recursos de 

coesão textual, sinais de pontuação, escolha lexical, fatos da sintaxe da frase, 

integração de elementos visuais com verbais.  

A junção do plano de conteúdo e do plano de expressão nos permite ler o 

texto com mais eficácia, considerando a práxis enunciativa, que permeia todos 

os níveis de produção e leitura do texto. 

 



 

 

(http://jocelitomarques.blogspot.com.br/2012/01/charge-para-refletir_28.html. 
Acesso em 18/11/2014.) 

 

Nesta charge, as estruturas fundamentais são ponto de partida do percurso 

de geração de um texto. 

Greimas (1975), adotando o ponto de vista de Saussure, diz que a língua é 

feita de oposições. 

A oposição contida nesta charge é vista por meio da construção das cenas, 

a narrativa é um encadeamento de ocorrências, formas, sequências 

ordenadas, cujo objetivo é mostrar o homem versus computador, é despertar 

valores aos sujeitos a que se destinam, pois o homem, que era magro, vai 

envelhecendo e tornando-se obeso, ao passo que o computador vai se 

tornando mais atual, mais “jovem”, e por consequencia mais “magro”, mais fino, 

ultraslim.  

Mostra, por meio da ironia, que o enunciador faz uma crítica aos confortos 

da modernidade, que o homem, por ficar muito tempo em frente ao 

computador, não pratica atividades físicas, o que prejudica sua saúde. 

http://jocelitomarques.blogspot.com.br/2012/01/charge-para-refletir_28.html


O título faz uma alusão à história da humanidade, ao trazer a palavra 

“evolução”, e também pela sequência da figura do homem, lembrando a 

imagem representativa da teoria evolucionista de Darwin, a qual se inicia com o 

macaco e termina com o homem sapiens. 

 

Objetivos: 

 Analisar, seguindo roteiro, tirinhas e charges; 

 Apresentar as análises realizadas; 

 Contextualizar as tirinhas e charges analisadas; 

 Trocar as análises entre os grupos; 

 Acrescentar sugestões as análises; 

 Apresentar as análises realizadas ao grande grupo; 

 

Avaliação: 

Ao término da oficina, os professores entregarão um relato, explicitando os 

aspectos positivos e negativos, incluindo sugestões metodológicas para as 

próximas. 

 



ATIVIDADES PROPOSTAS 

Utilizando slides, mostrarei algumas charges e tirinhas: 

 
 

(http://www.conversaafiada.com.br/brasil/2012/10/06/bmg-e-para-pegar-o-lula-ele-
dominava-os-fatos/. 

Acesso em: 18/11/2014.) 

 
 

 
(http://candidoneto.blogspot.com.br/2012/04/o-codigo-dos-ruralistas-em-charges.html. 

Acesso em 18/11/2014.) 

 

(http://www.coisaspraver.com/2012/06/imposto-de-renda.html#.VGtCV_nF_TF. 
Acesso em 18/11/2014.) 

http://www.conversaafiada.com.br/brasil/2012/10/06/bmg-e-para-pegar-o-lula-ele-dominava-os-fatos/
http://www.conversaafiada.com.br/brasil/2012/10/06/bmg-e-para-pegar-o-lula-ele-dominava-os-fatos/
http://candidoneto.blogspot.com.br/2012/04/o-codigo-dos-ruralistas-em-charges.html
http://www.coisaspraver.com/2012/06/imposto-de-renda.html#.VGtCV_nF_TF


 

(http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/prova-brasil-9o-
ano-procedimentos-leitura-510853.shtml. 

Acesso em 18/11/2014.) 

 

 

(http://www.ivoviuauva.com.br/mauricio-de-sousa-50-anos-de-carreira/ 
Acesso em 18/11/2014.) 

http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/prova-brasil-9o-ano-procedimentos-leitura-510853.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/prova-brasil-9o-ano-procedimentos-leitura-510853.shtml
http://www.ivoviuauva.com.br/mauricio-de-sousa-50-anos-de-carreira/


 

(http://bibliotecasenailuzerna.blogspot.com.br/2012/08/tirinhas-divertidas.html. 
Acesso em 18/11/2014.) 

 

 

  Fazer um exercício coletivo com orientações prévias. Para esta 

atividade, levar em consideração a materialização do signo e o contexto 

socio-histórico. Analisar o que a mídia incansavelmente chama de 

escândalo, observando que os chargistas organizam o corpus da 

linguagem verbal e não verbal por retomadas intertextuais de textos já 

publicados, e que, acionando os esquemas mentais certemente afloram 

a memória do leitor.   

 

 Analisando os temas, verificar: 

a) Qual a importância da ironia, da sátira e de outros recursos que 

provocam humor nas charges e tirinhas; 

b) Qual fato está atrelado ao texto; em que consiste a ironia nele 

presente; 

c) Que recursos de linguagem estão sendo usados. 

http://bibliotecasenailuzerna.blogspot.com.br/2012/08/tirinhas-divertidas.html


 Pedir que os professores peguem o material que foi solicitado na 

primeira oficina e, em pequenos grupos, deverão analisar algumas 

charges e tirinhas; 

 Após, cada grupo apresentará aos demais suas charges e tirinhas, 

contextualizando o tema e mostrando a análise realizada. 

 

A seguir, em pequenos grupos novamente, será entregue um novo material 

com charges e tirinhas para análise, seguindo o roteiro abaixo: 

 Sistematizem, por escrito, o que entenderam sobre as imagens e o 

contexto a que estão atreladas, considerando os seguintes aspectos: 

a) O veículo em que está inserido; 

b) A autoria; 

c) Quando e onde foi produzida; 

d) Que contexto social motivou sua criação; 

e) Qual a intertextualidade com outros textos e contextos. 

 Explorar os aspectos de organização e de conteúdo textual; 

 Analisar o título dos textos observando sua adequação à imagem; 

 Inferir, pelo texto, os objetivos do autor ao produzi-lo; 

 Analisar: 

a) O que os textos comunicam? 

b) Por que o assunto veiculado mereceu ser destacado? 

c) Quem é o personagem envolvido? Como podemos reconhecê-lo? 

d) Qual a relação do título com a imagem? 

e) Qual a posição do autor diante do fato? 

f) De que forma a construção textual possibilitou a resposta à 

questão anterior? 

g) Que reação o texto pode causar nos leitores? 

h) Que tipo de comportamento o leitor deve ter diante da leitura 

desse texto? 

 Pedir que troquem as produções uns com os outros e apresentem 

sugestões à produção observada; 

 Analisar as produções em conjunto, fazendo os ajustes necessários. 



 

(http://www.piadasdofacebook.com.br/tag/sus/. 
Acesso em 18/11/2014.) 

 

 

(http://sulinhacidad3.blogspot.com.br/2013/09/obama-quer-conhecer-o-brasil-fundo.html. 
Acesso em 18/11/2014.) 

 

 

(https://kainblood.wordpress.com/2009/06/24/charges-e-noticias/. 
Acesso em 18/11/2014.) 

http://www.piadasdofacebook.com.br/tag/sus/
http://sulinhacidad3.blogspot.com.br/2013/09/obama-quer-conhecer-o-brasil-fundo.html.%20Acesso%20em%2018/11/2014
http://sulinhacidad3.blogspot.com.br/2013/09/obama-quer-conhecer-o-brasil-fundo.html.%20Acesso%20em%2018/11/2014
https://kainblood.wordpress.com/2009/06/24/charges-e-noticias/


 

(http://www.avivarcel.com/2012/04/charges-atuais.html. 
Acesso em 18/11/2014.) 

 

(http://www.diariodecuiaba.com.br/conteudo/2006/11/14/charge.jpg. 
Acesso em 18/11/2014.) 

 

(http://www.avivarcel.com/2012/04/charges-atuais.html. 
Acesso em 18/11/2014.) 

http://www.avivarcel.com/2012/04/charges-atuais.html
http://www.diariodecuiaba.com.br/conteudo/2006/11/14/charge.jpg
http://www.avivarcel.com/2012/04/charges-atuais.html


 

(http://www.sentinelasdoapodi.com.br/2014/09/pesquisa-poe-brasil-em-topo-de-ranking.html. 
Acesso em 18/11/2014.) 

 

  

 

 

 

 

 

1. O professor deverá escolher tirinhas e charges e, com esse material, 

elaborar um plano de aula/sequência didática, o qual deverá ser 

aplicado posteriormente na turma escolhida por ele. Essa atividade será 

monitorada durante as horas atividades dos professores. 

2. Depois deverá ser feita a coleta dos materiais produzidos pelos alunos. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DE ELABORAÇÃO 

 DE MATERIAL 

http://www.sentinelasdoapodi.com.br/2014/09/pesquisa-poe-brasil-em-topo-de-ranking.html


 

 

 

 

 

Caro professor, como sugestão, leia as seguintes produções didáticas 

elaboradas por colegas de área e aplicadas em sala com alunos sobre os 

gêneros propostos. 

 www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/.../2010_uel_port_artigo_marta_apar

ecida_ batini.pdf. 

 www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/.../2009_uel_portugues_md_carlinda

_ aparecida_val.pdf 

Além disso, você pode acessar alguns sites que trazem sugestões de 

atividades para aplicação em sala. 

 http://professorasuzyclay.blogspot.com.br/2013/08/tirinhas-para-

interpretacao.html 

 http://professorasuzyclay.blogspot.com.br/2013/08/tirinhas-para-

interpretacao.html 

Você também pode assistir a um vídeo de como elaborar uma sequência 

didática em: 

 http://www.youtub.com/watch?v=ma1IA7it4d0. 

 

 

 

 

SAIBA MAIS 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/.../2010_uel_port_artigo_marta_aparecida_%20batini.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/.../2010_uel_port_artigo_marta_aparecida_%20batini.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/.../2009_uel_portugues_md_carlinda_%20aparecida_val.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/.../2009_uel_portugues_md_carlinda_%20aparecida_val.pdf
http://professorasuzyclay.blogspot.com.br/2013/08/tirinhas-para-interpretacao.html
http://professorasuzyclay.blogspot.com.br/2013/08/tirinhas-para-interpretacao.html
http://professorasuzyclay.blogspot.com.br/2013/08/tirinhas-para-interpretacao.html
http://professorasuzyclay.blogspot.com.br/2013/08/tirinhas-para-interpretacao.html
http://www.youtub.com/watch?v=ma1IA7it4d0


OFICINA 03  
 

Recursos: laboratório de informática, computadores. 

 

 

Charges e Tirinhas no Contexto da Sala de Aula 

Os gêneros textuais escolhidos para serem trabalhados são as charges 

e tirinhas, devido, principalmente, à diversidade de linguagens que apresentam, 

o que oportuniza ampliar o trabalho com a leitura.  

Distinguir os dois gêneros, conforme aponta Mendonça (2005), é 

complexo mesmo para os profissionais da área. A diferença básica entre os 

dois gêneros reside no fato de uma charge transmitir inteiramente uma 

mensagem em um só quadro, enquanto a tirinha necessita de vários quadros 

para contar uma história.  

A charge procura um assunto atual e vai direto ao ponto onde estão 

focadas a atenção e o interesse do leitor. Já a tirinha constitui-se uma narrativa 

exposta em poucos quadros (RABAÇA; BARBOSA, 2011). 

Em outros termos, a charge exprime ideias e opiniões por meio de uma 

imagem, enquanto a tirinha utiliza uma sucessão obrigatória de quadrinhos 

para contar a história. 

Para Romualdo (2003), a charge configura-se em um texto visual e 

humorístico, de crítica a um personagem ou a um fato social ou político, com 

limitação temporal, o que significa que, por alimentar-se da notícia, da 

novidade, tem prazo de validade de curta duração, dependente do tempo em 

que ficou em destaque.  

A charge, assim entendida, é um gênero que tem como foco as práticas 

socioculturais imediatas que, em sua forma atual, mantêm vivas as tradições 

históricas de se apropriar de diferentes linguagens: a pictórica e a teatral.  



O humor presente na charge se dá pelo traço exagerado e fatos 

sintetizados, que visam tecer uma crítica à realidade social e política, 

influenciando, assim, a opinião do leitor. Dessa forma, ao estabelecer uma 

espécie de cumplicidade cotidiana entre autor e leitor, em um mesmo contexto 

social, fornece as bases para a compreensão (BRESSANIN, 2014). 

Conforme já apontado, a charge está em constante comunicação com 

novos fatos sociais e políticos, o que a caracteriza como uma narrativa efêmera 

(ROMUALDO, 2003). Isso implica que o desconhecimento ou a falta de uma 

explicação do fato que a gerou limita ou impede sua compreensão. 

Ainda conforme assinala o autor, outro aspecto importante é que, na 

“construção interna da charge, o autor informa e também opina sobre um tema, 

parafraseando-o ou parodiando-o por meio da representação de um ‘mundo às 

avessas’, satirizado pela própria inversão de valores sociais, oferecendo ao 

interlocutor uma visão crítica da realidade”. (ROMUALDO, 2003, p. 50).  

No que se refere às tirinhas, aponta Ramos (2009) que elas pertencem 

ao gênero quadrinhos, que agrega outros gêneros como os cartuns, as 

charges, as tiras cômicas, com características e elementos linguísticos 

próprios, nos quais a presença do humor é a principal característica, o que se 

concretiza mediante a exploração de estratégias específicas, como a quebra da 

expectativa, no caso das tiras, que consiste em um final inesperado, expresso 

no último quadro, provocando riso. 

Para Silva (2002 apud MENDONÇA, 2005, p. 45), a relação 

entretenimento e crítica está presente nesses gêneros. E o humor e o 

divertimento associados às personagens criticam fortemente os mais diversos 

aspectos da realidade social.  

Relevante do contexto é que tanto as tirinhas como as charges são 

formas gráficas que, em sua construção, apresentam influências sócio-

históricas e ideológicas. Sendo assim, nas tirinhas os conflitos e as frustrações 

da vida humana são ingredientes fundamentais para a construção das histórias 

e das personagens (BORGES & MOURA, 2005), enquanto nas charges, a 

principal característica é o aspecto temporal e, conforme Silva (2008), possui a 



capacidade de reproduzir a realidade, necessitando, portanto, para estabelecer 

uma comunicação com leitor, do conhecimento de outros textos e contextos 

para que a mensagem seja devidamente compreendida.  

Sendo assim, para proceder à leitura eficiente de charges e tirinhas com 

seus alunos, o professor deverá estar bem informado sobre as questões e fatos 

políticos e sociais de sua época, requisitos indispensáveis para uma adequada 

relação dos textos verbo-visuais com outros textos, pois a intertextualidade é 

uma característica inerente às charges e tirinhas (BORGES e MOURA, 2005). 

A escolha de tirinhas e charges deve-se ao fato de unirem a linguagem 

verbal e a não verbal, abordando temas do cotidiano, com exploração do 

humor e da crítica. Sendo assim, seu entendimento implica conhecimento de 

mundo por parte do aluno, para ampliar as possibilidades de formação e 

desenvolvimento do aluno leitor (ROMUALDO, 2003). 

Dessa forma, as atividades com a leitura desses gêneros textuais podem 

contribuir para o ensino da língua materna, ao motivar para a leitura e, por 

extensão, promover o desenvolvimento do pensamento crítico e melhor 

compreensão das informações presentes no cotidiano. 

 

Objetivos: 

 Conhecer ambientes virtuais que possibilitam elaboração de charges e 

tirinhas; 

 Exercer a prática da leitura de tirinhas e charges, conforme o contexto; 

 Identificar e compreender os fatos abordados nos gêneros tirinha e 
charge a partir do seu contexto de produção; 

 Familiarizar-se com outros sites que tenham relação com charges e 

tirinhas; 

 Criar charges e tirinhas; 

 Criar um blog para postagem dos trabalhos elaborados pelos 

professores; 

 Elaborar propostas de encaminhamentos para alunos, usando os 

gêneros tirinhas e charges utilizando os sites indicados. 



Avaliação: 

Ao término da oficina, os professores entregarão um relato, explicitando os 

aspectos positivos e negativos, incluindo sugestões metodológicas para as 

próximas. 

 

 Essa Oficina será aplicada pela professora JOSIANE APARECIDA 

GONÇALVES DE SOUZA. 

Será utilizado para criar as tiras e charges o ambiente HAGÁQUÊ, 

desenvolvido pelo Laboratório de Educação e Informática Aplicada (LEIA), da 

Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), o 

qual foi desenvolvido para trabalhar as atividades básicas de edição e está 

disponível para download, com sua instalação e manual de instruções no site 

http://www.nied.unicamp.br/~hagaque/. 

Também podem ser acessados os programas: Stripgenerator.com/strip/creat, 

http://bitstrips.com/create/comic/. Esses programas capacitam os professores a 

editarem suas tiras e charges, liberando assim seu poder criativo e o poder 

educativo que elas têm, podendo depois repassar o que aprenderam aos seus 

alunos. Nesses ambientes, é possível criar personagens, suas ações, 

emoções, palavras, adicionar objetos, outros personagens, modificar cenários, 

enfim, utilizar o potencial pessoal e profissional aliado à tecnologia. 

Além dessas, sugerimos outras ferramentas do mesmo gênero nos endereços 

abaixo:  

http://www.makebeliefscomix.com/Comix  

http://www.pikistrips.com/ 

http://www.toondoo.com/ 

http://superherosquad.marvel.com/create_your_own_comic/  

http://www.stripcreator.com/ 

http://www.nied.unicamp.br/~hagaque/
file:///C:/Users/Bira/Downloads/Stripgenerator.com/strip/creat
http://bitstrips.com/create/comic/
http://www.makebeliefscomix.com/Comix
http://www.pikistrips.com/
http://www.toondoo.com/
http://superherosquad.marvel.com/create_your_own_comic
http://www.stripcreator.com/


http://www.wittycomics.com/  

http://pixton.com/br  

http://toonlet.com/  

http://www.maquinadequadrinhos.com.br/Intro.aspx 

http://www.garfield.com/fungames/comiccreator.html 

Após a exploração dos ambientes virtuais, os professores devem elaborar 

atividades para aplicação em sala de aula, diretamente com os alunos, 

envolvendo os gêneros trabalhados. 

http://www.wittycomics.com/
http://pixton.com/br
http://toonlet.com/
http://www.maquinadequadrinhos.com.br/Intro.aspx
http://www.garfield.com/fungames/comiccreator.html


OFICINA 04 

Recursos: projetor de slides, cartolina, jornais, revistas, produção impressa 

dos aunos, laboratório de informática. 

 

A proposta das Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa é que a escola 

propicie aos alunos o contato com os mais diversos tipos de textos, incluindo a 

leitura de textos verbais e não verbais.  

O objetivo fundamental do ensino de língua portuguesa, segundo Travaglia 

(1998, p.17) é desenvolver a competência comunicatica dos usuários da língua 

(falante, escritor/ouvinte, leitor). Sendo assim, é necessário promover na sala 

de aula o encontro com a diversidade textual e com as várias situações de 

leitura e abrir o espaço da sala de aula para a pluralidade de discursos. 

Para tanto, o trabalho com charges e tirinhas privilegia atividades de leitura, 

análise línguistica e produção de textos, associadas às situações de 

enunciação e relacionadas às marcas linguísticas presentes nesses gêneros 

textuais. 

Todo texto, verbal ou não, traz a intenção do autor, e a charge ou tirinha 

possui o poder de moldar a realidade segundo suas convicções e sua vivência. 

Cabe a nós decifrarmos os seus ideais. Tanto a charge quanto a tira promove o 

debate e a reflexão, dando um novo olhar sobre determinadas questões que 

podem ser culturais, sociais e políticas; permitindo que os alunos se tornem 

sujeitos conscientes de sua própria história. As charges e tirinhas são 

encontradas diariamente em jornais, revistas e internet; portanto, é um 

mecanismo visual gráfico que veicula e discute aspectos da realidade social, 

apresentado-os de forma crítica e bem humorada.     

 

 



Objetivos: 

 Apresentar o plano de aula aplicado em sala; 

 Comentar os resultados obtidos; 

 Divulgar as atividades realizadas pelos alunos para os professores 

da oficina e no blog da oficina; 

 Montar um mural com as atividades avaliativas feitas pelos alunos; 

 Divulgar o blog para os demais professores. 

 

Cada professor apresentará seu plano e os resultados através das 

atividades dos alunos, podendo ser em forma de relatório e material 

produzido pelos estudantes; 

Deverá ser montado um mural com o material produzido, com textos de 

jornais e revistas atuais e com charges e tirinhas produzidos pelos alunos. 

Avaliação: 

Ao término da oficina os professores entregarão um relato, explicitando os 

aspectos positivos e negativos, incluindo sugestões metodológicas para o 

trabalho com esses gêneros. 
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