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Resumo:

Entendendo

que

a

leitura

é

de

fundamental importância para a aprendizagem
em todas as disciplinas e, percebendo que os
alunos, neste mundo globalizado, em que
novas mídias e tecnologias digitais afastam os
jovens dos livros impressos, notadamente os
de literatura, pretendemos trabalhar com o
gênero discursivo charge, explorando o seu
valor pedagógico, linguístico e discursivo, com
a intenção explícita de levar os alunos a
desenvolver o gosto e interesse pelas charges
e, através das diversas leituras possíveis
deste gênero discursivo, levá-los também a
uma postura crítica.
A implementação do projeto será na
turma de7º ano do ensino fundamental da
Escola Estadual Nicolau Copérnico, na cidade
de Mallet(PR). No nosso recorte, utilizaremos
charges

que

abordem

temas

atuais,
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verificaremos os conhecimentos prévios de
nossos

alunos

escolhidos

e

em

relação

elaboraremos

aos

temas

atividades

analíticas visando à descoberta das críticas
inseridas no humor das charges.
Palavras-chave:

Leitura, Humor, Charge.

Formato do Material Didático:

Unidade Didática

Público:

7º Ano

APRESENTAÇÃO

Esta Unidade Didática faz parte do Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná e objetiva
trabalhar leitura através do gênero textual “charge”.
O que queremos com o nosso trabalho é levar para a sala de aula o humor
através da leitura de charges, numa tentativa de ajudar os alunos a gostar de ler e
de despertar neles o hábito da leitura e a sua postura crítica.
Pretende-se trabalhar, no ensino fundamental, com o propósito de inovar as
práticas de leitura, deixando gêneros muito trabalhados de lado. Para isso
levaremos as charges para alunos de 7º ano, uma forma de leitura diferente da
habitual.
Sendo a charge um gênero textual curto, porém riquíssimo em conteúdo, e
tendo o humor como primeira leitura, pretende-se que o aluno tenha interesse nas
charges e com isso desperte o interesse em investigar, informar-se através de outras
leituras para entender o assunto e, por consequência, ler cada vez mais, além do
estímulo à criticidade.
A presente proposta será composta por várias atividades que serão
desenvolvidas durante as aulas, atividades essas que fazem parte desta unidade.
Serão apresentadas várias charges para que os alunos familiarizem-se com o
gênero e percebam o humor e a criticidade e, através da explicação e
interpretações, façam a leitura das charges, bem como associem as mesmas aos
textos relacionados que o professor deverá pesquisar e trazer para a sala de aula.
Será proposta aos alunos a produção de charges.
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Finalizando as atividades, caberá ao professor analisar se houve mudança,
compreensão e interesse no que se refere à leitura, se os alunos entenderam que
toda charge traz um humor crítico, que a mesma está relacionada a um fato social
veiculado pela mídia. O professor terá essas e outras informações a partir das
anotações que fizer no decorrer de cada aula, das observações que fizer do
desempenho e interesse dos alunos, o que possibilitará rever alguma atividade em
que não houve assimilação suficiente para prosseguir.

INTRODUÇÃO
Pesquisas diversas no campo da educação e a experiência de professores
mostram que a escola ainda se vê diante de dois imensos problemas: a falta de
interesse do aluno pela leitura e a ausência de estratégias de leitura para suprir essa
grave lacuna que compromete o ensino-aprendizagem não só em Língua
Portuguesa, mas também em todas as outras disciplinas.
Sabemos que muitos de nossos alunos leem, mas somente o que é de seu
interesse e, na maioria das vezes, nada a ver com conhecimento de mundo que
pode contribuir para seu crescimento crítico. As novas tecnologias ajudaram a
afastar nossos alunos dos livros. É preciso que a escola e o professor, tenham essa
consciência e busquem inovar suas aulas para que elas se tornem atrativas, para
que os livros e a leitura voltem a fazer parte importante e necessária para o nosso
aluno (que ultimamente está distante da realidade escolar) para que ele aprenda a
ler os textos que comportam os muitos gêneros com os quais ele se relaciona.
Com a finalidade de contribuir com a melhoria do ensino, no que diz respeito
à leitura, será desenvolvido nesta Unidade Didática, um trabalho com o gênero
textual “charge”, ainda pouco utilizado no ensino fundamental e para muitos, não
fazendo parte do currículo de Língua Portuguesa e também porque pouco aparece
(e quando aparece é de maneira insuficiente) nos livros didáticos.
Trabalhar o gênero textual “charge” é um desafio porque sua interpretação é
interdisciplinar, elas envolvem vários temas como política, meio-ambiente, violência,
esporte e outras situações sociais que estão em destaque nas mídias e que são
abordados na charge com a finalidade crítica.
A ideia inicial é usar o humor da charge para despertar a curiosidade do aluno
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e a partir dessa primeira leitura, aprofundar suas possibilidades de leitura e por
consequência, despertar o interesse dele pela leitura de um modo geral, pois a
charge, para ser entendida, precisa de conhecimento de mundo.
É importante ressalta que a charge é um gênero multimodal (texto/imagem)
que está bastante presente nas mídias e suportes variados (revista, tv, internet, etc)
frequentados pelos adolescentes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

LEITURA
A leitura é uma atividade essencial a qualquer área do conhecimento e mais
essencial à própria vida do ser humano. Ela é uma forma do homem se situar com o
mundo de forma a dinamizá-lo. Ela é uma forma de encontro entre o homem e a
realidade sócio-cultural e possibilita o contato com diferentes pontos de vista. É uma
ferramenta para sociabilizar-se. Proporciona ao leitor a possibilidade de acumular
conhecimentos à medida que for lendo. Além do mais, quanto mais leitura, mais
possibilidades de domínio da escrita, de um raciocínio provavelmente mais apurado,
e um exercício maior de habilidade expressiva.
Não é tarefa fácil fazer o aluno gostar de ler, torná-lo um leitor crítico,
competente, com gosto e hábito de leitura, pois para muitos a leitura é somente uma
obrigação escolar, - esse hábito não faz parte do dia a dia de uma grande parte de
nossos jovens e crianças, e essa falta de ler torna a aprendizagem fraca, com pouco
conteúdo.

Cabe ao professor, uma mudança de postura, criar oportunidades,

atividades diferentes, instigantes, deixando de lado gêneros excessivamente
trabalhados e proporcionar ao aluno um aumento de conhecimentos, desenvolvendo
habilidades intelectuais, formando bons leitores. Segundo SILVA (2005),
(...) o professor é pré-requisito básico para o cultivo da leitura. Como tal, é
imprescindível que tenha uma visão objetiva e crítica de sua prática diária,
um conhecimento teórico amplo, consistente e relevante, que possa
sustentar essa prática e subsidiar seus objetivos, bem como uma formação
contínua que lhe permita acompanhar a evolução dos conhecimentos para
redimensionar sua atividade pedagógica, tornando-a mais relevante, mais
produtiva e significativa. Nesse sentido, a função do professor seria a de
”criar condições para o educando realizar a sua própria aprendizagem,
conforme seus próprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as
dúvidas e exigências que a realidade lhe apresenta”.

As Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (2008, p.56) entendem a
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leitura como um ato dialógico, interlocutivo, que envolve demandas sociais,
históricas, políticas, econômicas, pedagógicas e ideológicas de determinado
momento. Segundo elas, ao ler, o indivíduo busca suas experiências, os seus
conhecimentos prévios, a sua formação familiar, religiosa, cultural, enfim, as várias
vozes que o constituem.
Segundo Brandão e Micheleti (1997)
O ato de ler é mais do que simples decodificação de sinais, é um processo
abrangente e complexo que envolve o conhecimento de mundo e a
interação texto/leitor. Se um texto é marcado pela sua incompletude, ele só
se completa no ato da leitura.

A leitura é um processo de apreensão da realidade que se revela ao leitor
através de várias linguagens. Ela oferece ao leitor possibilidade de que ele acumule
conhecimentos à medida que leia cada vez mais. Ela é importante para o acréscimo
de informações, do conhecimento de mundo.
Segundo Kleiman (2004, p.13), há nas práticas de leitura todo um processo
interativo em jogo, onde o leitor se utiliza dos diversos níveis de conhecimento e que
estes interagem entre si.
Para Silva (2005, p.16) a leitura pode ocupar, sem dúvida, um espaço
privilegiado no ensino de língua portuguesa, mas também no ensino de todas as
disciplinas acadêmicas que objetivam a transmissão de cultura e de valores para as
novas gerações.

HUMOR
De acordo com Bergson (1993) o riso está limitado à inteligência humana já
que é necessário que haja conhecimento prévio da situação e capacidade
associativa para que o mesmo aconteça. Ainda BERGSON (1993) complementa,
afirmando que:
o nosso riso é sempre o riso dum grupo. Certamente que já vos aconteceu,
num comboio ou numa mesa de hotel, ouvir viajantes que contam histórias
que para eles devem ser cômicas, visto que se riem com vontade. Também
como eles vós rireis delas se fôsseis da mesma sociedade, mas como não
sois, não tendes vontade nenhuma de rir. (BERGSON, 1993, p.20).

A leitura possui, além de uma função estética, função artística, e a social. Ela
focaliza fatos da realidade humana. Usando alguns artifícios de linguagem, podemos
retratar situações verdadeiramente incomuns, excepcionais, consequentemente
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trágicas ou cômicas. Num texto, o humor, nasce no momento em que existe um
desvio na visão normal da realidade que nos cerca. Essa “anormalidade” envolve
tanto os objetos quanto o comportamento humano. Nós leitores, percebemos
quando uma realidade está sendo localizada estranhamente por um processo de
comparação que fazemos a partir de vários elementos os quais recebemos através
de nossa educação. O humor nasce quando a visão da realidade de modelos
normais de comportamento passa por uma modificação súbita. Para que o leitor ria
de uma situação, é preciso que o arranjo das palavras sugira um clima engraçado.
O texto humorístico impõe uma só leitura, se o efeito do humor não se produz
o texto não foi interpretado. É uma leitura marcada. Cada texto tem sua estratégia de
imposição de leitura, que consiste basicamente em apresentar ao leitor diversas
possibilidades para, em seguida impedir-lhe algumas. Para Sírio Possenti (1991),
na maioria das vezes, para se entender um texto humorístico, os criadores
e leitores são obrigados a conhecer as questões culturais e ideológicas
complexas da sociedade, sem os quais esses textos não teriam razão de
ser e nem conseguiriam ser interpretados, porque estes ingredientes são
fundamentais. Além disso, nos modos normais de circulação e acesso a
esses textos, exige-se uma análise, instantânea, o que põe à prova, o
domínio linguístico e discurso dos falantes. ( POSSENTI,1991)

Entendemos, portanto, que o gênero “charge”, como também as piadas e
outras formas de texto humorístico, dependem muito de uma visão mais ampla da
cultura e de um acompanhar crítico dos fatos políticos e de questões sociais
prementes para que possa ser interpretado a contento. Esse é o desafio que
enfrentamos com a nossa proposta de levar a “charge” à sala de aula.

O GÊNERO TEXTUAL CHARGE
A charge é um dos gêneros textuais de que o jornal e outros suportes
dispõem para expressar sua opinião sobre os acontecimentos diários. Porém,
diferentemente do gênero editorial, que expressa à posição oficial do jornal em
relação a um fato ou acontecimento, a charge expressa uma opinião mais individual,
mais subjetiva. Tem-se, com ela, como objetivo, a crítica humorística de um fato
político ou ligado aos costumes (ou ainda “atuais”). Por isso, o leitor deve conhecer o
assunto a que a charge se refere para pode compreendê-la. Nela, as características
físicas das pessoas são quase sempre exageradas (caricatura) para despertar o
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leitor. As charges promovem uma visão mais crítica dos problemas vigentes na
sociedade na qual os alunos estão inseridos. É um recurso atrativo que o professor
e o aluno devem explorar. A charge, além de trabalhar a leitura de texto, promove a
leitura de mundo, desperta o interesse dos alunos e a sua capacidade de
interpretação, explorando a linguagem verbal e a não verbal.
Segundo Romualdo (2000, p.21)
a charge, enquanto mensagem icônica, não será recebida nem decifrada se
o leitor não possuir informações necessárias para interpretá-la. A charge é
um texto visual humorístico que critica uma personagem, fato ou
acontecimento específico. Por focalizar uma realidade específica, ela se
prende mais ao momento, tendo, portanto, uma limitação temporal.

As charges são sempre repletas de sentidos críticos, em uma harmoniosa
união de recursos multimodais (linguísticos e imagéticos) e têm, por objetivo,
destacar o assunto que está em evidência de um modo jocoso.
ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS A PARTIR DAS CHARGES

Atividade 01
No primeiro contato com os alunos, faremos a apresentação do projeto que
será desenvolvido nas próximas aulas, explicando que a finalidade é trabalhar a
leitura, utilizando um gênero textual pouco usado por eles, mas frequentemente
presente em jornais, revistas, televisão e outros meios. Também explicaremos aos
alunos o que pretendemos com o trabalho com charges.
Para iniciar os trabalhos, cada aluno responderá a um questionário impresso.
O objetivo desta atividade é conhecer os gostos, e o interesse de cada um por
leitura, sobre humor e sobre charge. Os mesmos responderão e, em seguida,
através de uma mesa redonda, as respostas serão comentadas para haver
socialização.

(05 aulas)

Questionário
1- Para você, qual a importância da leitura na vida de uma pessoa?
2- Você gosta de ler? Se não gosta escreva por quê.
3- O que você lê?
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4- Como você tem acesso a livros?
5- Qual o livro de que mais gostou de ler?
6- O que é humor para você?
7- Você gosta de ler textos de humor?
8- Que tipo de texto traz uma situação de humor?
9- Você sabe o que é charge?
10- Onde podemos encontrar uma charge?
11- Você sempre compreende os sentidos de uma charge?
12- Você entende a charge como um tipo de leitura? Explique.
13- Em sua opinião, é possível fazer a leitura de uma imagem?

Atividade 02
Depois das respostas dos alunos, na atividade 01, exporemos na TV
multimídia algumas charges para conhecimento, atividade que faremos mesmo
sabendo que alguns deles conhecem o gênero discursivo charge. Apresentaremos
charges com temas diferentes. A proposta desta atividade é trabalhar a interpretação
oral e caberá ao professor conduzir as perguntas, intervir quanto às respostas,
instigar os alunos a observarem o conteúdo da charge. (04 aulas)

Objetivos
 Apresentar a charge aos alunos, iniciando assim as atividades
propostas;
 Mostrar aos alunos a variedade de temas abordados na charge;
 Verificar o conhecimento dos alunos quanto ao conteúdo das charges.
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Charge 01

Disponível em : http://oblogdoabelha.blogspot.com.br/2012/05/85-charges-das-escolas-atuais.htm
lAcesso 07/09/2014

1-Onde esta cena acontece e quem são os personagens?
2-A pergunta da professora é conteúdo de qual disciplina?
3-Qual o tema da frase escrita na lousa?
4-A resposta do aluno, é correta para a pergunta da professora?
5-O que o aluno entendeu para dar essa resposta?
6-Qual a crítica da charge?

Charge 02

.
Disponível em: http://roupanovadorei.blogspot.com.br/2010/10/arte-politica-no-mundo-das
charges.html

Acesso em 07/09/2014
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1-Quem são as personagens?
2--O que faz parte do material escolar?
3-Como a mãe vestiu a filha para ir à escola?
4-Na sua opinião, é necessária essa caracterização? Por quê?
5-O que o autor da charge está criticando?
6-Se existe humor nessa charge,onde ela aparece?

Charge 03

Disponível em: http://arionaurocartunsecharges.blogspot.com.br/2014/01/lixo-no-mar.html
Acesso em 07/09/2014

1-Observando a charge, na sua opinião, qual é o assunto?
2-Onde está o humor?
3-Qual a crítica da charge?
4-O que indica a imagem dos peixes?
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Charge 04

Disponível em: http://naturezaepaz.blogspot.com.br/2011/12/charges-do-meio-ambiente.html
Acesso em 18/09/2014

1-Em qual situação os personagens se encontram?
2-A situação de alagamentos em São Paulo e em outros lugares do Brasil é algo
muito comum. Por quê?
3-Onde está o humor nesta charge?
4-O cidadão que está boiando é comparado a entulho pelo outro personagem. O que
você entende com essa colocação, observando os personagens?
5-Uma crítica da charge é a questão da falta de saneamento. E a outra? Perceba
que a resposta está nos personagens e no balão de fala.

Atividade 03
Depois de apresentadas algumas charges e fazer a interpretação oral delas
com os alunos, é necessário que eles conheçam a definição de charge e suas
características e também a definição de cartum e caricatura. Os alunos deverão
utilizar seu caderno para anotar. (01 aula)

Objetivos
 Reconhecer uma charge e diferenciá-la de cartum;
 Conhecer as características da charge;
 Entender o que é caricatura.
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O termo charge é francês, vem de charger, exagerar, carregar e até mesmo
atacar violentamente (uma carga de cavalaria). Esse tipo de texto tem caráter
temporal, (pois trata do fato do dia.) A charge é carregada de ironia e crítica sempre
com um tom de humor.(SILVA, 2004, p.13).

Característica da charge
É um gênero humorístico que desvenda a realidade com imagens e palavras,
às vezes só com imagens. Faz denúncias criticando fatos da realidade cotidiana que
estão na mídia. A imagem nem sempre é uma caricatura. A charge faz uma crítica
com humor.
O termo cartoon, cartune ou cartum é um desenho humorístico com ou sem
legenda, de caráter extremamente crítico que retrata de uma forma bastante
sintetizada algo que envolve as dimensões políticas e institucionais do dia-a-dia.
Este tipo de desenho é ainda considerado uma forma de comédia e mantém o seu
espaço na imprensa escrita atual.
A palavra caricatura vem do italiano e significa aumentar, carregar, exagerar
no sentido. É o desenho de um personagem real, onde suas características são
colocadas de modo exagerado e humorado.
O professor poderá trazer impressos, charges, cartuns e caricatura ou usar a
tv multimídia para mostrar aos alunos a diferença entre eles.

Atividade 04
Depois das explicações, exposição de charges e das discussões nas aulas
anteriores, é hora de os alunos, analisarem sozinhos uma charge a partir das
questões propostas. O professor deverá apresentar uma charge aos alunos na TV
multimídia e distribuir uma cópia a cada dois alunos para iniciarem os trabalhos.
A correção será feita de forma coletiva, utilizando a charge na TV multimídia.
Os alunos terão que participar com suas respostas e caberá ao professor intervir,
comentando as respostas dos alunos.
Também nessa atividade exploraremos a intertextualidade que é a relação
que um texto tem com outro já existente, pois nenhum texto é sozinho. A charge é
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um exemplo rico de intertextualidade, ela reúne informações em poucas palavras
(texto verbal), traz uma imagem caricaturada (texto não verbal), o humor e a crítica
sobre um fato atual que está na mídia. Para o leitor construir o sentido da charge é
necessário conhecer a intertextualidade presente nela e estar informado sobre os
acontecimentos atuais. (04 aulas)

Objetivos
 Verificar uma possível interpretação;
 Entrar em contato com a charge e sua intertextualidade;
 Perceber as diversas possibilidades de interpretação de uma imagem
chárgica;
 Reconhecer os itens que compõem uma charge;
 Descobrir o humor e a criticidade nesta charge.

Disponível em: http://blogs.lancenet.com.br/charges/ Acesso em 07/09/2014

Os alunos deverão responder no caderno:
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1-O que está sendo retratado nessa charge?
2-É possível reconhecer os personagens? Quem são eles?
3-Os personagens que você vê na charge estão representando dois outros
personagens conhecidos na mídia, mais precisamente num programa de TV. Você
os reconhece?
4-Qual programa eles apresentam?
5-O que os desenhos significam?
6-Na frase “nova receita de bolo”, o que significa a palavra “bolo”, no contexto?
7-E “nova receita” refere-se a quê?
8-O que se está criticando nessa charge?

Atividade 05
Dando continuidade ä interpretação de charge, os alunos farão uma atividade
de múltiplas escolhas. O professor apresentará três charges na TV multimídia e os
alunos, em dupla, receberão as charges e as perguntas impressas. Depois que os
alunos realizarem as atividades, o professor deverá corrigi-las oralmente, utilizando
a charge exposta na TV e observando as respostas, interagindo com os alunos
sobre as possibilidades de interpretação: (03 aulas)

Objetivos
 Os alunos trocarem opiniões sobre as respostas;
 Instigar a curiosidade sobre o conteúdo da charge.

Observando as charges abaixo responda a alternativa correta.
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Charge 01

Disponível em: http://somosambientalistas.blogspot.com.br/2011/07/charges-sobre-o-meioambiente.html

Acesso em 10/09/2014

1) O assunto da charge é:
a- O clima no planeta.
b- A conversa do indiozinho com o pai.
c- As consequências do desmatamento.
d- A satisfação dos índios por receber cesta básica.

2) Qual a informação indispensável para entender à charge?
a- A distribuição de cesta - básica aos índios.
b- Os problemas causados pelo desmatamento e a situação das florestas.
c- A poluição do meio ambiente.
e- O incêndio na floresta.

3) O humor presente na charge decorre principalmente do fato de:
a- Os índios estarem olhando o fogo nos troncos.
b- Os índios precisarem de cesta básica porque o desmatamento
desordenado deixou-os sem comida.
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c- Pai e filho conversarem no meio da floresta em chamas.
d- O indiozinho estará contente por receber cesta - básica.

4) A crítica da charge é diz respeito:
a- Ao desmatamento causado pelo homem atingiu os povos da floresta
(índios), que não têm de onde tirar seu sustento, precisando da ajuda do
governo.
b- À satisfação dos índios por receberem cesta-básica.
c- À diminuição do número de índios nas matas.
d- Ao descaso dos índios em relação ao meio ambiente.

Charge 02

.
Disponível em: http://blogs.lancenet.com.br/charges/wp-content/uploads/2014/07
Acesso em 24/09/2014

1) Podemos considerar como assunto principal da charge acima:
a- A conversa entre os personagens atletas sobre futebol.
b- A derrota da seleção brasileira na copa de 2014.
c- A triste situação em que a seleção brasileira ficou depois da copa e, para
piorar, o encontro com um argentino (seu eterno rival) no inferno.
d- A rivalidade entre as seleções do Brasil e da Argentina.
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2) A informação que você precisa ter para entender a charge diz
respeito:
a- Ao futebol entre Brasil e Argentina.
b- À humilhante derrota da seleção brasileira ( 7x1) contra a Alemanha na
copa de 2014 e a eterna rivalidade entre as seleções de Brasil e Argentina.
c- Aos jogos que aconteceram na copa de 2014.
d- Às seleções Brasil e Argentina encontrarem-se no inferno.

3) Por que esta crítica é engraçada?
a- Porque os atletas das duas seleções marcam um jogo no inferno.
b- Porque o atleta argentino debocha do atleta brasileiro.
c- Pela indignação do atleta brasileiro em encontrar um argentino, justamente
no pior momento em que o brasileiro estava.
d- No desânimo do atleta brasileiro.

4) Que tipo de crítica faz esta charge?
a- A derrota da seleção argentina na copa de 2014.
b- O fato de a seleção brasileira não ter ganhado a copa de 2014.
c- A vergonhosa derrota da seleção brasileira na copa de 2014.
d- A situação em que se encontram os atletas das duas seleções.

Atividade 06
Nessa atividade, a aula será oferecida na sala de informática da escola.
Normalmente alguns alunos não têm contato com nenhum material impresso, além
do livro didático, e o contato com o computador é mais difícil ainda. Por isso, o
professor precisará agendar data e horário para a turma. Lá os alunos poderão
acessar sites, pesquisar charges, ler os comentários, visualizar texto e imagem.
O professor fornecerá o endereço, e em um primeiro momento, eles poderão
somente visualizar, com a finalidade de conhecerem, verem a quantidade de
charges, familiarizarem-se com a internet. Depois desse tempo, o professor orientará
para que pesquisem e leiam charges com comentários para que, entendam o motivo
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que levou o chargista a produzir a charge. Também nesse tempo de pesquisa eles
poderão visualizar charges animadas.
Espera-se que, com essa pesquisa, os alunos percebam que a charge não é
uma imagem solta sem contexto situacional. (04 aulas)

Objetivos
 Mostrar aos alunos a quantidade e variedade de charges;
 Oportunizá-los de fazer leitura de vários assuntos e suas charges;
 Conhecerem alguns chargistas;
 Perceberem que podem encontrar charges com os mais variados temas.

Endereço para pesquisa:
http://charges.uol.com.br/

A partir da pesquisa acima, os alunos também poderão pesquisar por temas.
Ex. Charges sobre meio ambiente/esporte/política, etc.

Atividade 07
Depois das interpretações corrigidas e, da pesquisa na sala de informática, é
preciso que os alunos tenham contato com textos referentes às charges trabalhadas
e com outros temas. Nesta atividade, o professor deverá pedir aos alunos que
pesquisem e tragam para a próxima aula textos, reportagens sobre violência na
escola, efeito estufa, desmatamento, preconceito racial, desigualdade social, etc.
Como o projeto será desenvolvido no primeiro semestre de 2015, caberá ao
professor inteirar-se dos assuntos sobre política e esporte que estarão em evidência
na mídia e também pedir textos sobre esses temas. O professor também deverá
trazer textos e charges de vários temas.
Com os textos dos alunos, mais os que o professor trouxer, formar-se-ão
grupos de 4 alunos e , os textos deverão ser trocados após a leitura entre os grupos.
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Depois de lidos os textos, o professor distribuirá charges e os alunos terão que
relacioná-los.

Objetiva-se expor essa relação –texto-charge- em um mural da

escola. Assim pretende-se uma melhor compreensão da relação texto e charge por
parte dos alunos para que eles percebam que, para se entender uma charge, é
preciso ler e conhecer o assunto representado por ela. (04 aulas)

Objetivos
 Fazer o aluno ler textos e relacioná-los às charges;
 O aluno perceber que a charge existe a partir de um assunto;
 Perceber que só é possível entender a charge a partir do conhecimento
prévio.

Atividade 08
Essa atividade consiste na produção de charges pelos alunos. Como eles jä
terão

conhecimentos das aulas

anteriores

sobre

charge,

caberá

a

eles

demonstrarem isso na produção. Em uma aula anterior, o professor deverá pedir aos
alunos que observem algum fato, acontecimento no seu bairro, na cidade ou na
escola, que seja motivo de notícia. Na sala, os alunos deverão reunir-se em grupos
de 4 alunos, conversarem sobre os fatos, escolherem um deles e a partir dessa
informação produzirem uma charge.
Depois dessa produção, eles poderão expor a charge aos outros grupos e em
seguida montarem um mural para a escola apreciar. (03 aulas)

Objetivos
 Produzir charge;
 Observar os acontecimentos a sua volta;
 Retratar na charge um fato do seu cotidiano;
 Perceber que a charge pode trazer a informação de um texto;
 Criticar com humor um assunto, fato, que todos conhecem.
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Atividade 09
Dando continuidade à produção de charges pelos alunos, também o professor
deverá pedir, na aula anterior, que eles tragam textos, notícias e assuntos que
estão na mídia, podendo versar sobre futebol, política, meio-ambiente, escola,
família, drogas, violência etc, e a partir da leitura desses textos, cada aluno deverá
escolher um assunto para produzir uma charge em sala de aula. Essa atividade
deverá ser individual ou em dupla. Cabe ao professor decidir por uma alternativa ou
por outra, devido ao conhecimento que tem da turma.
Depois de produzidas, as charges poderão ser expostas num mural, com ou
sem os textos. (04 aulas)

Objetivos
 Produzir charges a partir de um assunto lido;
 Entender que a charge pode substituir um texto;
 Criticar de forma humorística uma notícia, um fato da mídia.
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