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Título: Charge e tirinha 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Estar atento ao que acontece no mundo está intrinsecamente ligado à leitura de textos vari-

ados. Desde criança é importante ter uma percepção dos aspectos que compõem a realidade social. 

Nesse sentido, a leitura de charges e tirinhas, com seus textos verbais e não verbais, além de estimu-

lar o gosto pela leitura, favorece a formação de um leitor crítico e atuante socialmente. 

Objetivos de aprendizagem 

Reflexão sobre o conteúdo temático do texto 

(EF05LP12) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

Reflexão sobre os procedimentos estilístico-enunciativos do texto 

(EF05LP15) Distinguir fatos de opiniões em textos (informativos, jornalísticos, publicitários etc.). 

Recursos e materiais necessários 

Caderno, lápis preto, borracha, lousa e giz (ou quadro e caneta). 

Charges e tirinhas de fontes previamente selecionadas (seguem sugestões de algumas disponíveis na 

internet – acesso em: 31 jan. 2018 –, mas podem ser outras):  

• Charges e tiras  

<www1.folha.uol.com.br/folhinha/quadri/qa221103.htm> 

<http://almanaque.folha.uol.com.br/folhinha%20galeria.htm> 

<www.bananaquantica.com.br/laerte-serie-quadrinistas-brasileiros/> 

<http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/48447-charges-janeiro-de-2017#foto-660957> 

<http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/charges/paixao/2017-05-31-

3m3j4rs0v0l8nnmj6sr3vbv1u>. 

• Tirinhas Calvin e Haroldo, por Bill Waterson: 

<http://cultura.estadao.com.br/galerias/geral,20-tiras-de-calvin-e-haroldo-para-refletir-

sobre-a-vida-e-sobre-o-mundo,28507>. 

• Tirinhas de Henfil, entre outros: 

<https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/post/34358999175/por-henfil> 

http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/quadri/qa221103.htm
http://www.bananaquantica.com.br/laerte-serie-quadrinistas-brasileiros/
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/48447-charges-janeiro-de-2017#foto-660957
http://cultura.estadao.com.br/galerias/geral,20-tiras-de-calvin-e-haroldo-para-refletir-sobre-a-vida-e-sobre-o-mundo,28507
http://cultura.estadao.com.br/galerias/geral,20-tiras-de-calvin-e-haroldo-para-refletir-sobre-a-vida-e-sobre-o-mundo,28507
https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/post/34358999175/por-henfil
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Desenvolvimento 

Aula 1 – O humor nas charges como recurso de crítica social  

Duração: Uma aula. 

Organização dos alunos: Individual ou dupla. 

Atividade 1 

Iniciar a aula apresentando aos alunos uma charge, com ou sem texto verbal. Utilizar charges 

de jornais online ou impressos, como Folha de S. Paulo, Diário de Pernambuco, Jornal de Brasília, 

Estadão, Gazeta do Povo, entre outros. O importante é enfatizar a linguagem não-verbal presente na 

charge, já que, nesse gênero, a linguagem verbal é complementar ao que a imagem comunica.  

Se possível, imprimir a charge de Jean Galvão, publicada em 1º de janeiro de 2017, no jornal 

Folha de S. Paulo, (link disponível no tópico Recursos e materiais necessários) e disponibilizar uma 

ou mais cópias aos alunos, que devem observar a obra e passar aos colegas. 

Perguntar: Em que ambiente os personagens da charge estão? 

É importante que notem o ambiente degradado, percebendo a grande quantidade de lixo 

produzido que foi jogada na natureza. No caso, o lixo da cena parece ter sido gerado na noite de  

ano-novo, o que se nota pela quantidade de garrafas, taças, flores brancas, objetos comuns nas 

comemorações da noite da virada de ano. 

Depois, perguntar: O que está escrito no balão? 

Atentar para o duplo sentido da palavra “conchinha”, responsável pelo humor da charge. A 

conchinha do mar, costumeiramente encontrada na beira praia, foi substituída pelo utensílio domés-

tico concha, que se vê na charge.  

Por último, perguntar: Qual é a crítica que a charge faz? 

Nesse momento, conduzir os alunos para a compreensão de que a charge expressa uma críti-

ca, geralmente de cunho social, utilizando o recurso do humor. Nesse caso, a charge critica o excesso 

de sujeira encontrado nas praias, local que deveria estar limpo e livre de resíduos ou embalagens. 

Observar que as perguntas sugeridas podem ser utilizadas com qualquer outra charge. 
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Atividade 2 

Apresentar mais uma charge, a fim de levantar observações e opiniões. Sugere-se a charge 

de Laerte, disponível em: <http://almanaque.folha.uol.com.br/folhinha%20galeria.htm>. 

Reunir os alunos em duplas e pedir que respondam, no caderno, as questões a seguir:  

1. O que a personagem ilustrada na charge está dizendo/fazendo? 
Espera-se que os alunos percebam que Suriá, a personagem da tira, está pintando um elefante de 
branco, para simular uma grande pomba da paz. Isso se confirma pelas asinhas, que estão amarradas 
às costas do elefante e pelo ramo de oliveira na tromba dele. 

2. Com quem ela está conversando? 
Com a pomba da paz. 

3. Quais são o humor e a crítica contidos nessa charge? Explique. 
O humor e a crítica estão no fato de o mundo, em meio a tantas crises e guerras, necessitar de uma 
pomba da paz de tamanho grande, representada pela figura do elefante, que Suriá está pintando. 

Novamente destacamos o fato de que que as perguntas sugeridas podem ser utilizadas com 

outra charge. 

Aula 2 – O humor como recurso de crítica social nas tirinhas 

Duração: Uma aula. 

Organização dos alunos: Individual ou dupla. 

Atividade 1 

Nessa aula, além das charges, sugere-se utilizar tirinhas como Mafalda, do argentino Quino; 

Calvin e Haroldo, de Bill Watterson; Suriá, de Laerte, entre outras. Se possível, levar para a turma 

uma seleção de jornais, revistas, livros ou tirinhas impressas, e fazer circular entre os alunos. As 

tirinhas geralmente tratam de assuntos do cotidiano, são publicadas regularmente e abordam 

valores sociais, muitas vezes em tom de crítica e com humor. Buscar estabelecer comparações entre 

a charge e a tirinha. Estimular comentários da turma sobre as semelhanças e as diferenças entre os 

dois gêneros de textos apresentados – charge e tira. A charge costuma fazer sátira sobre aconteci-

mentos atuais, sobretudo nas esferas política e econômica, a fim de demonstrar indignação e 

insatisfação com a situação vigente. Já a tira apresenta-se como uma sequência de quadrinhos que 

costuma fazer uma crítica aos valores sociais. 

Nas tirinhas de Calvin e Haroldo, em geral o garoto reflete sobre assuntos do dia-a-dia, sobre 

a vida, em um tom humorístico e crítico. Conduzir a leitura de algumas tirinhas dessa personagem 

com o intuito de despertar o reconhecimento desses tons de humor e crítica na fala de Calvin, bem 

como nas de outros personagens. Selecionar com os alunos alguns temas/assuntos a partir da leitura 

das tirinhas, depois de promover uma roda de conversa com a turma. 
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Exemplos de tema ou assunto que pode surgir da leitura das charges ou das tirinhas: polui-

ção de rios e do mar; injustiça social; consumo exagerado na sociedade atual, entre outros.  

A partir da definição do assunto, estimular a percepção da diferença entre o fato narrado e a 

opinião do autor, na charge e/ou na tirinha lida. Por exemplo, se o assunto da charge for a poluição 

das praias, o fato narrado pode abordar o processo de poluição das praias em decorrência da 

deficiência na coleta de esgotos e de lixo, e a opinião do autor é que há falta de consciência e/ou 

irresponsabilidade do ser humano quanto à preservação da natureza.  

 

Atividade 2 

Pedir aos alunos que, individualmente, escolham um tema suscitado na roda de conversa 

centrada na leitura das charges ou das tirinhas e produzam um parágrafo escrito de cerca de cinco 

linhas, dando a sua opinião sobre o que está sendo narrado na charge ou tira.  

Como se trata da produção de um parágrafo opinativo, solicitar que observem a clareza e a 

objetividade da linguagem ao escrever o texto.  

Após a produção do parágrafo opinativo por cada aluno, sugerir que troquem de caderno pa-

ra ler os textos uns dos outros e conhecer a opinião dos colegas. Nessa leitura eles também devem 

apontar sugestões de mudança em frases do texto que não estejam muito claras. 
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Aferição de aprendizagem 

Além das questões sugeridas a seguir, que podem ser aplicadas como forma de avaliação, 

aferir processualmente a aprendizagem dos alunos em relação à: 

• interação em sala de aula, em dupla ou individualmente; 

• participação na discussão da atividade de pesquisa da aula; 

• realização das atividades relativas às aulas 1 e 2, observando como o aluno participou da 
leitura e da interpretação dos textos das charges e tirinhas. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Marque a alternativa que melhor expresse o que está sendo dito na manchete a seguir. 

País tem 70% das praias impróprias para 

banho em áreas urbanas 
Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/12/1945035-pais-tem-70-das-praias-improprias-para-banho-em-areas-urbanas.shtml>. 

Acesso em: 31 jan. 2018. 

a) (     ) Fato. 

b) (     ) Opinião. 

c) (     ) Assunto. 

d) (     ) Tema. 

2. Marque a(s) alternativa(s) que mostra(m) qual a principal função de uma charge.  

a) (     ) Crítica a um fato de interesse da sociedade. 

b) (     ) Crítica a um elogio do dia a dia. 

c) (     ) Fazer humor a partir de uma crítica sobre um fato. 

d) (     ) Não criticar um fato sobre o mundo.  

 

Gabarito das questões 

1. a  

2. a, c 
 


