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PAULA, Carla Ramos de. O gênero discursivo charge: uma proposta 
pedagógica para os Anos Iniciais do Ensino Fundamen tal. 2013. 124f. 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
– UNIOESTE, Cascavel. Orientadora: Profa. Dra. Ivete Janice de Oliveira Brotto. 
 

 

RESUMO: Esta dissertação tem como objeto de estudo a charge como possibilidade 
pedagógica para o aluno dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 1º ano ao 5º 
ano. A pesquisa originou-se com a seguinte questão: quais aspectos presentes na 
perspectiva bakhtiniana de linguagem e na Metodologia da Mediação Dialética, 
articuladamente, possibilitam a elaboração de propostas pedagógicas com charges 
que propiciem a desenvoltura crítica nos alunos dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental? O objetivo geral foi o de apresentar proposições didáticas com o 
gênero discursivo charge por meio das postulações da Metodologia da Mediação 
Dialética à luz da teoria bakhtiniana com o intuito de provocar a leitura crítica da 
charge pela ruptura do riso imediato. Os objetivos específicos foram: abordar a 
charge na perspectiva bakhtiniana de linguagem; discutir a inserção da charge no 
processo ensino-aprendizagem; apresentar a Metodologia da Mediação Dialética 
como uma possibilidade de orientação no trabalho com charges nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano; e relacionar o trabalho pedagógico com charges 
e a possibilidade da desenvoltura da criticidade. Objetivando ao seu alcance, 
desenvolvemos uma pesquisa bibliográfica e documental, orientada pela perspectiva 
bakhtiniana de linguagem, e por teóricos que tratam sobre o tema charge: Flôres 
(2002), Teixeira (2005), e especificamente, Romualdo (2000). Para o diálogo com a 
Metodologia da Mediação Dialética, privilegiamos a produção de Oliveira, Almeida e 
Arnoni (2007). As charges que compuseram o corpus das propostas de 
encaminhamentos didáticos foram coletadas no Jornal de Charges: 
(www.chargeonline.com.br). Por meio deste estudo, evidenciou-se a possibilidade da 
inserção da charge nos Anos iniciais do Ensino Fundamental, por meio do processo 
de mediação pedagógica. Além disso, destacamos que o trabalho pedagógico com 
charges, ao propiciar a ruptura do riso pelo riso (riso imediato), rumo à captação da 
crítica presente no gênero, poderá favorecer uma leitura crítica das teias sociais e, 
por conseguinte, a desenvoltura crítica desse aluno. 
 
PALAVRAS-CHAVE : Texto verbo-visual, Processo ensino-aprendizagem, 
Metodologia da Mediação Dialética, Alfabetização. 
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PAULA, Carla Ramos de. The discourse genre cartoon: a pedagogical proposal  
for the Early Years of Elementary Schools. 2013. 124p. Dissertation (Master of 
Education) – Western Paraná State University – UNIOESTE, Cascavel. Advisor: 
Prof. Dr. Ivete Janice de Oliveira Brotto. 
 

ABSTRACT : This dissertation has as object of study the cartoon as an educational 
possibility for students of the Early Years of Elementary School – from 1st to 5th 
grade. The study started from the following question: which aspects present in the 
Bakhtinian perspective of language and in the Methodology of Dialectical Mediation, 
articulately, enable the formulation of pedagogical proposals using cartoons in order 
to develop critical thinking in students of the Early Years of Elementary School? The 
overall goal was to present didactic propositions with the discourse genre ‘cartoon’, 
based on the postulations of the Methodology of Dialectical Mediation and in light of 
Bakhtin’s theory, aiming at provoking critical reading of the cartoon by prompting 
immediate laughter. The specific goals were: to address the cartoon according to the 
Bakhtinian perspective of language; to discuss the introduction of cartoons in the 
teaching-learning process; to present the Methodology of Dialectical Mediation as a 
possibility of guiding the work with cartoons in the Early Years of Elementary School 
– from 1st to 5th grade; and to relate the pedagogical work with cartoons and the 
possibility of development of criticality. In order to fulfill these objectives, we carried 
out literature and document review, guided by Bakhtin’s perspective of language and 
by theorists that deal with the topic of cartoons: Flôres (2002), Teixeira (2005) and, 
specifically, Romualdo (2000). For the dialogue with the Methodology of Dialectal 
Mediation, we focused on the work of Oliveira, Almeida and Arnoni (2007). The 
cartoons constituting the corpus for the proposals of didactic procedures were 
collected from the ‘Jornal de Charges’ (Cartoon Newspaper): 
(www.chargeonline.com.br). This study demonstrated the possibility of introducing 
the cartoon in the Early Years of Elementary School by means of the process of 
pedagogical mediation. In addition, we highlight that the pedagogical work with 
cartoons, by propitiating laughter for laughter’s sake (immediate laughter) towards 
the apprehension of the criticism present in the genre, may foment the critical reading 
of the social fabric and, consequently, the development of the students’ critical 
thinking skills. 
 
KEY WORDS: Verbal-visual text, Teaching-learning process, Methodology of 
Dialectal Mediation, Literacy process. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse em pesquisar o gênero discursivo charge como possibilidade 

pedagógica para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental decorreu das pesquisas 

realizadas na iniciação científica1 e do desenvolvimento do Trabalho de Conclusão 

de Curso – TCC, da graduação em Pedagogia, relativo ao estudo da oralidade no 

processo inicial de alfabetização por meio da Metodologia da Mediação Dialética. 

Em especial, esse interesse resultou da experiência pedagógica realizada 

com uma turma dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 3º ano, na disciplina de 

Estágio Supervisionado sob Prática de Ensino II, no curso de Pedagogia da 

Unioeste, ocasião em que, durante uma das docências realizadas, trabalhamos com 

o gênero charge. 

Na atividade pedagógica com as charges, foi visível o interesse dos alunos na 

leitura desse tipo de texto verbo-visual, pois a charge atraiu a atenção pelo recurso 

visual e humorístico presente em sua constituição. Ainda, pela intervenção docente, 

os alunos, por meio da expressão oral, mostraram apropriação no que diz respeito à 

crítica realizada através do humor, o que acenou para a possibilidade de 

favorecimento da problematização acerca da sociedade e de situações políticas com 

os educandos.  

Nessa direção, esta pesquisa busca responder a algumas inquietações 

oriundas dessa primeira aproximação com a charge em sala de aula, realizada 

durante o Estágio Supervisionado na graduação; logo, compreender a charge como 

possibilidade crítica no trabalho pedagógico com os alunos dos Anos Iniciais 

constitui o interesse aqui posto. 

Desse modo, o contato com os pressupostos bakhtinianos de linguagem e a 

decorrente aproximação com a categoria gêneros discursivos resultaram na escolha 

do gênero charge como foco de investigação, que consiste na discussão da charge 

como possibilidade pedagógica para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 1º 

ano ao 5º ano, por meio da metodologia anteriormente citada. 

                                                           
1 Como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, desenvolvemos 
o trabalho de pesquisa “As concepções de linguagem em alfabetização nas produções do GT 
Alfabetização, Leitura e Escrita, da Anped”. 
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A opção por esse gênero específico ainda revela a nossa afinidade pessoal 

com a maneira peculiar de a charge retratar os episódios do âmbito político, da vida 

em sociedade.  

Interagimos socialmente por meio da linguagem, nas relações sociais com os 

outros em determinados contextos, certas situações e finalidades. A linguagem 

media a relação entre os sujeitos; assim, dadas as necessidades de interlocução 

social, temos o desenvolvimento de gêneros discursivos oriundos dessas trocas 

sociais, conforme propõe Bakhtin (2011). 

Há uma diversidade de gêneros discursivos circulando (e organizando) a vida 

em sociedade. Entre essa diversidade, temos a charge, que é um gênero de ampla 

circulação, veiculado em distintos suportes: jornais, livros, revistas, internet. 

A charge, por vezes, é entendida apenas como gênero de cunho humorístico, 

pelo uso do humor que, em grande parte das leituras, provoca o riso no leitor. 

Porém, nesta pesquisa, compreendemos a charge como gênero humorístico 

opinativo, que retrata os eventos atuais, geralmente da esfera política, pelo recurso 

do humor, objetivando a crítica. Por isso, consideramos que o trabalho pedagógico 

com esse gênero pode favorecer aos educandos a reflexão das relações sociais. 

Avaliamos que a organização do trabalho pedagógico com charges se torna 

pertinente, sobretudo pelo fato de constatarmos, no discurso oficial presente em 

diretrizes e currículos, a orientação para o ensino, especialmente em Alfabetização e 

Língua Portuguesa, por meio dos diferentes gêneros discursivos. Dessa forma, se 

cabe à escola propiciar a compreensão dos diversos gêneros de forma 

sistematizada, nosso interesse pela charge se justifica justamente por propiciar a 

discussão sobre sua inserção no trabalho pedagógico. 

Ao procedermos à revisão de literatura, encontramos algumas publicações 

que tem como objeto de estudo a charge. Romualdo (2000), na obra Charge 

jornalística: intertextualidade e polifonia: um estudo de charges da Folha de S. 

Paulo, à luz da teoria bakhtiniana, discute os aspectos referentes à intertextualidade, 

polifonia e carnavalização nas charges jornalísticas. Flôres (2002), no livro A leitura 

da charge, apresenta uma interpretação minuciosa de textos chargísticos publicados 

em jornais. A autora destaca os elementos que constroem a trama das charges, bem 

como realiza uma leitura explicativa das imagens selecionadas. Teixeira (2005), ao 

discutir Sentidos do humor, trapaças da razão: a charge, realiza uma diferenciação 

detalhada entre os gêneros caricatura, cartum e charge, com ênfase sobre o último. 
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A centralidade desses estudos sobre charge não abrangia suas possibilidades 

de usos pedagógicos em sala de aula, o que nos motivou a realizar um 

levantamento com o intuito de avaliar como as discussões acerca da charge 

estavam se desenrolando no Brasil em pesquisas (dissertações e teses), e 

investigar se havia ou não produções desenvolvidas na área da Educação. Para 

atingir esse objetivo, elegemos o Portal Banco de Teses da Capes2 como fonte. 

Refinamos a pesquisa a partir da palavra-chave ‘charge’, o que permitiu a seguinte 

visualização dos dados: 

 

Quadro 1 - Mapeamento das pesquisas sobre charge por área do Conhecimento3 

Levantamento Capes: Resumos (Dissertações e Teses: charge) 
Área do conhecimento 

ANO Let. His. Com. Ed. Art. Ciê. E. F. Soc. E. C. Geo. Quí. Psi. Dir. Total  
1993     01         01 
1994              00 
1995 01 02            03 
1996 01 01    01        03 
1997 01  02           03 
1998  01 03           04 
1999  01 03  01         05 
2000 02 01 02 01          06 
2001 01    01  01       03 
2002 02 02 07 01 01         13 
2003 01  01           02 
2004 07 03 02 01          13 
2005 05 02 01 01 01   01      11 
2006 03 02  01          06 
2007 05 02 02 02 01      01   13 
2008 09 01 03 01 01         15 
2009 09 06 01 01 01    01   01 01 21 
2010 08 01 01 02 01 01 01 01  01    17 
2011 06 09 02           17 
Total  61 34 30 11 09 02 02 02 01 01 01 01 01 156 

Fonte: Dados coletados e organizados pela pesquisadora (2012) 
 

                                                           
2 A escolha pelo Banco de Teses da Capes justifica-se por compreendê-lo como um lócus de 
socialização das pesquisas produzidas em dissertações e teses. O Portal Capes disponibiliza, como 
base para pesquisa, as produções a partir do ano de 1987. Ressaltamos que, em nosso 
levantamento, não encontramos pesquisas que versassem acerca da charge durante o período de 
1987 a 1992 e no ano de 1994. Portanto, o recorte temporal aqui realizado compreende os anos de 
1993 a 2011.  
3 Utilizamos siglas no quadro que correspondem às áreas do conhecimento, assim, temos a seguinte 
legenda: Let. (Letras); His. (História); Com. (Comunicação); Art. (Artes, Teatro, Cinema); Ciê. (Ciência 
Política); E. F (Educação Física); Soc. (Sociologia); E. C. (Educação nas Ciências); Geo. (Geografia); 
Quí. (Química); Psi. (Psicologia); Dir. (Direito). 
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Observa-se, pelo explicitado no Quadro 1, que as dissertações e teses acerca 

do tema charge são oriundas, predominantemente, da área de conhecimento de 

Letras e correlatas, seguidas das áreas de História e Comunicação. Além disso, 

verifica-se, na leitura dos resumos desses trabalhos, que a charge, em Letras e 

áreas correlatas, é eleita como objeto de estudo para abordagem no campo da 

linguagem, no estudo das especificidades de sua trama discursiva (elementos 

visuais e verbais); em História, a charge é analisada para a discussão dos 

elementos contextuais, especialmente a localização no tempo/espaço da produção 

chargística; e em Comunicação, o estudo da charge focaliza as questões 

jornalísticas do gênero, a publicação e a circulação. Todos esses estudos, 

consequentemente, são realizados por meio de diferentes abordagens, 

preconizadas pelos autores. 

Em relação à área de Educação, o levantamento permite dizer que as 

pesquisas acerca da charge são ainda embrionárias4. Assim, consideramos 

relevante estudá-la sob o enfoque pedagógico, e, sobretudo, como possibilidade de 

trabalho pedagógico com alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º 

ano, visto que, como veremos, para os Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º 

ano) e para o Ensino Médio, tal possibilidade é destacada nos documentos 

curriculares oficiais (nos âmbitos federal e estadual). 

Desse modo, a presente dissertação tem como objeto de estudo a charge 

como possibilidade pedagógica para o aluno dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Partimos do pressuposto de que o gênero discursivo charge, pelo uso 

do humor opinativo, poderá ser trabalhado como uma possibilidade para a formação 

crítica do aluno na escola (por meio da mediação docente). 

Nessa direção, o questionamento que orientou o desenvolvimento desta 

pesquisa foi: quais aspectos presentes na perspectiva bakhtiniana de linguagem e 

na Metodologia da Mediação Dialética – MMD5, articuladamente, possibilitariam a 

elaboração de propostas pedagógicas com o gênero discursivo charge para o 

público dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano, visando à 

desenvoltura crítica do aluno? 
                                                           
4
 Isso revela que, embora as orientações curriculares orientem para a ênfase no trabalho pedagógico 

por meio dos gêneros discursivos, as pesquisas, no que compete ao gênero discursivo charge em 
sala de aula, são incipientes, fator que imprime importância para a discussão que realizamos. 
5 De agora em diante, referiremo-nos a essa metodologia apenas como MMD, abreviação empregada 
por Oliveira, Almeida e Arnoni (2007) na obra Mediação dialética na educação escolar: teoria e 
prática. 
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A fim de responder à questão, traçamos como objetivo geral desta pesquisa o 

de apresentar proposições didáticas com o gênero discursivo charge por meio das 

postulações da MMD e da teoria bakhtiniana de linguagem, com o intuito de apontar 

a possibilidade da desenvoltura da criticidade no aluno. Em específico, objetivamos:  

a) abordar a charge como gênero discursivo de humor na perspectiva 

bakhtiniana de linguagem;  

b) discutir a inserção da charge no processo ensino-aprendizagem;  

c) apresentar a MMD como uma possibilidade de orientação no trabalho com 

charges nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano;  

d) relacionar o trabalho pedagógico com charges e a possibilidade da 

desenvoltura crítica no aluno. 

Realizamos uma pesquisa bibliográfica, a partir dos estudos acerca da 

linguagem e do gênero charge, e documental, por meio da discussão dos 

documentos oficiais que postulam o trabalho pedagógico na perspectiva dos 

gêneros discursivos.  

Para a composição do córpus da pesquisa, coletamos charges no Jornal de 

Charges: Charge Online (www.chargeonline.com.br). Esse portal possui a 

característica específica de apresentar charges de diferentes chargistas que são 

publicadas diariamente nos jornais brasileiros. Disso resulta a possibilidade de 

verificar de diversas maneiras a retratação do mesmo episódio político, dada as 

“lentes” peculiares de cada chargista. Dessa forma, o corpus das proposições 

didáticas apresentadas nesta pesquisa constituíram-se a partir desse site. Esse 

corpus e o critério para sua escolha será discutido/apresentado no terceiro capítulo.  

Na defesa de uma concepção da linguagem na perspectiva de interação 

social de homens situados historicamente, que, compreendida em sua essência 

social, é constituinte e constituidora dos homens, fundamentamo-nos em Bakhtin 

(2002; 2004; 2010a; 2010b; 2011) e outros teóricos da linguagem, como Geraldi 

(1982); Faraco (2009); Miotello (2010) e Koch (2000). Na discussão das 

especificidades do gênero chargístico, valemo-nos de estudos de Teixeira (2005), 

Flôres (2002) e, especificamente, Romualdo (2000). E nos apoiamos em Oliveira, 

Almeida e Arnoni (2007) para abordarmos o diálogo com a MMD. 
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Organizamos este texto de dissertação em três capítulos. No primeiro, 

apropriamo-nos dos pressupostos do Círculo6 de Bakhtin para embasar a leitura da 

linguagem chargística, em especial, as categorias referentes a gêneros do discurso, 

ideologia, carnavalização e polifonia. Discorremos acerca da charge como um 

gênero discursivo. Diferenciamos os gêneros humorísticos caricatura, cartum e 

charge, e aprofundamos as concepções acerca da charge, nosso foco.  

Na discussão sobre as características da charge, ressaltamos o aspecto da 

temporalidade como especificidade nas produções chargísticas, bem como 

destacamos a teia de vozes (polifonia) que balizam a sua construção; são vozes 

ecoadas de dados contextos humanos, sociais. Desenvolvemos, ainda, um diálogo 

com a linguagem carnavalesca, a expressão do dito burlador das regras/hierarquias 

presente no gênero, uma vez que este representa subversivamente as tramas 

sociais. 

No segundo capítulo, destacamos como as propostas curriculares tratam o 

gênero discursivo charge, bem como apresentamos aspectos relacionados à 

inserção do gênero no processo ensino-aprendizagem. 

No terceiro capítulo, o objetivo é o de apresentar as propostas pedagógicas 

elaboradas para alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental por meio de uma 

metodologia específica, a MMD, e fundamentadas pelos pressupostos bakhtinianos 

de linguagem. A opção por essa metodologia está respaldada na forma como esta 

minuciosamente e didaticamente propõe a aula e expõe seu modo de 

operacionalizá-la na perspectiva da lógica dialética. 

Nesse capítulo, discorremos acerca da metodologia designada MMD, suas 

características, a perspectiva sob a qual concebe a aula, e o processo ensino-

aprendizagem, com intuito de destacar uma possibilidade teórico-metodológica para 

abordagem do gênero charge nos Anos Iniciais que possibilite a leitura do humor 

crítico presente em sua constituição. 

                                                           
6
 Brait e Campos (2009, p. 15) asseveram: compreender o que se nomeia pensamento bakhtiniano 

implica em traçar um caminho que envolve não somente o individuo Bakhtin, “mas um conjunto de 
intelectuais, cientistas e artistas que, especialmente nas décadas de 1920 e 1930, dialogaram em 
diferentes espaços políticos, sociais e culturais”. Trata-se dos membros do Círculo: Mikhail 
Mikhailovitch Bakhtin; o filósofo Matvei Isaevich Kagan; a pianista e professora Maria Veniaminovna 
Yudina; o professor da Faculdade de História e Filologia da Universidade de São Petersburgo Lev 
Vasilievich Pumpianskii; o jornalista literário Pavel Nikolaevich Medvedev; o biólogo, filósofo e 
historiador da ciência Ivan Ivanovich Kanaev; o poeta e escultor Boris Michailovitch Zubakin; o pós-
graduado no Instituto de Literaturas e Línguas Ocidentais e Orientais Valentin Nikolaevich 
Voloschinov e o poeta Konstantin K. Vaguinov. 
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Emprestamos a afirmação que Romualdo utilizou como conclusão de um de 

seus estudos: “por ser a charge um texto riquíssimo, o campo de investigação é 

muito vasto” (ROMUALDO, 2000, p. 197). Nesta pesquisa, a investigação apontou a 

possibilidade de um encaminhamento com a charge, nesse vasto campo. 
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1 CHARGE: UMA LEITURA SOB A PERSPECTIVA BAKHTINIANA  DE 

LINGUAGEM 

 

Neste capítulo, realizamos um diálogo de aproximação com o gênero 

discursivo charge na discussão de suas características e dos elementos que a 

constituem como gênero humorístico opinativo. Discutimos a charge sob os 

postulados bakhtinianos, como manifestação de um gênero discursivo, que é a 

expressão de uma “esfera de atividade humana” (BAKHTIN, 2011, p. 261). 

Apontamos as diferenças entre os gêneros discursivos charge, caricatura e cartum, 

haja vista a confusão por parte de muito leitores em relação às especificidades de 

cada um; porém, a ênfase recai sobre as concepções que circulam acerca da 

charge.  

Ao considerarmos que uma das principais características do gênero remete à 

representação de fatos/acontecimentos políticos situados historicamente, 

apresentamos o marco temporalidade como peculiaridade da charge. Abordamos, 

ainda, a charge como gênero carregado de polifonia, dada as múltiplas vozes sociais 

que o constroem. 

Por fim, apontamos como algumas das categorias carnavalescas aparecem 

na tessitura do gênero discursivo charge, constituindo-a como gênero perspicaz para 

leitura da realidade social. 

 

1.1 A CHARGE COMO MANIFESTAÇÃO DE UM GÊNERO DISCURSIVO7 

 

Em consonância com Bakhtin/Volochinov (2004), a linguagem possui 

natureza intrinsecamente social e se concretiza na interação dos homens em 

sociedade. Interagimos socialmente na e pela corrente da linguagem; somos 

constituídos por ela e dialeticamente a constituímos. A vida da linguagem está 

atrelada a sua existência na corrente social. 

Em conformidade com a concepção dos autores mencionados, a linguagem 

se constitui nas relações de troca social com os outros, em dado contexto de 

                                                           
7 O termo ‘gêneros textuais’ tem sido empregado por alguns teóricos como sinônimo de ‘gêneros 
discursivos’, tema que não será abordado neste texto. Assim, devido ao posicionamento teórico 
adotado, utilizaremos o termo ‘gênero discursivo’. 
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situação e intencionalidades de sujeitos localizados historicamente, pois toda forma 

de discurso produzido prevê o outro no horizonte social.  

  Na mesma direção, Geraldi (1982, p. 43), apoiado em Bakhtin, ao discorrer 

acerca das concepções de linguagem, defende a concepção de linguagem como 

forma de interação humana, viva, dinâmica, que “só tem existência no jogo que se 

joga na sociedade”. Esse entendimento corresponde a compreender que todo 

discurso é dirigido para alguém, ao mesmo tempo em que procede de alguém.  

Elegemos essa perspectiva de linguagem como orientadora desta pesquisa, 

pois consideramos que ela permite a compreensão da charge como resultado do 

processo de interação social, expressão social direcionada ao outro nas/das 

relações sociais. Nessa direção, buscamos identificar quais aspectos presentes na 

perspectiva bakhtiniana de linguagem, ao orientar a leitura da charge por meio da 

MMD, poderão contribuir para a compreensão do trabalho pedagógico com esse 

gênero e propiciar a reflexão da charge como gênero humorístico opinativo. 

 Para tanto, precisamos inicialmente compreender o que são os gêneros do 

discurso, haja vista que compreendemos a charge nessa perspectiva. Segundo 

Bakhtin (2011), os diferentes campos de atividade humana, ao utilizarem um modo 

específico da linguagem, produzem “seus tipos relativamente estáveis de 

enunciado”, aos quais o autor denominou gêneros do discurso (BAKHTIN, 2011, p. 

262, grifos do autor). O homem, nas relações estabelecidas socialmente, produz 

diversos tipos de enunciados, de acordo com a situação de uso, os interlocutores e a 

finalidade. Diz o autor: “ora, a língua passa a integrar a vida através de enunciados 

concretos (que a realizam); é igualmente através de enunciados concretos que a 

vida entra na língua” (BAKHTIN, 2011, p. 265). Compreendemos os textos orais e 

escritos como manifestações discursivas; logo, são enunciados8. Já a enunciação9 

compreende a ação de enunciar, o ato de fala no processo de interação social. 

Compreender a natureza social do enunciado e da enunciação implica pensar 

no discurso constituído socialmente, que se dirige ao outro e em função desse outro. 

“Mesmo os gritos de um recém-nascido são orientados para a mãe” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 132). Tal concepção direciona nossa leitura em 

relação à charge: esta é resultado da interação social, antecipa um interlocutor, 

                                                           
8 Para o autor, o enunciado é o ato materializado, que se origina das relações sociais do coletivo, e 
sua natureza não é individual.  
9 Aqui, compreendemos a enunciação como o ato de falar, exprimir; o momento da fala, do 
acontecimento social da linguagem. 
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possui um autor e uma finalidade e está situada em um contexto que a constitui 

como discurso. 

Tomamos a charge como um tipo de enunciado porque “cada enunciado é um 

elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados” (BAKHTIN, 2011, 

p. 272). Portanto, concebê-la pressupõe sua ocorrência (utilização) no jogo de 

enunciados que ecoam socialmente e sua interrelação, imediata ou não, com outros 

enunciados. 

Os diferentes tipos de enunciados correspondem às manifestações de 

gêneros discursivos: são produtos históricos materializados nas relações sociais, ou 

seja, refletem as necessidades de interação entre os homens (interlocução no 

campo de dadas atividades humanas) em dado contexto, por meio da linguagem. 

Dessa forma, “os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são 

correios de transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem” 

(BAKHTIN, 2011, p. 268).  

De acordo com Fiorin (2008, p. 61), os homens agem em determinados 

campos de atividade: (escola, igreja, trabalho, política, dentre outros), e esses 

campos de atividade, pelas necessidades mais variadas, provocam o emprego da 

linguagem por meio de enunciados. Isso implica afirmar que “não se produzem 

enunciados fora das esferas de ação, o que significa que eles são determinados 

pelas condições específicas e pelas finalidades de cada esfera” (FIORIN, 2008, p. 

61). 

 

Não só cada gênero está em incessante alteração; também está em 
contínua mudança seu repertório, pois, à medida que as esferas da 
atividade se desenvolvem e ficam mais complexas, gêneros 
desaparecem ou aparecem, gêneros diferenciam-se, gêneros 
ganham um novo sentido. Com o aparecimento da internet, novos 
gêneros surgem: o chat, o blog, o mail, etc. (FIORIN, 2008, p. 65). 

 

Notemos que “o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais 

e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo 

de atividade humana” (BAKHTIN, 2011, p. 262). Entender que a linguagem organiza 

as relações sociais implica pensarmos nos gêneros como resultado do processo de 

interlocução social dos sujeitos. Assim, a charge é expressão das relações sociais, 

um tipo de enunciado verbo-visual, na medida em que congrega a imagem e a 

linguagem escrita, em algumas representações.  
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Compreender a charge como gênero nos leva a refletir sobre a peculiaridade 

de sua constituição. Em consonância com Bakhtin (2011, p. 261-262), os gêneros 

discursivos possuem três elementos em sua constituição; o conteúdo temático (a 

forma de dizer dado o contexto de produção), o estilo (próprios de determinadas 

esferas, e o estilo individual do autor) e a construção composicional (estrutura 

específica de organização dos gêneros). Esses constituintes do gênero discursivo, 

segundo Romualdo10, assim se evidenciam na charge: o conteúdo temático 

corresponde à crítica a figuras geralmente do âmbito político, a construção 

composicional se refere às características relacionadas aos elementos verbal e 

visual, e o estilo designa tanto o modo de fazer peculiar de cada chargista quanto as 

particularidades próprias do dizer da charge. 

Disso decorre que, no que tange ao nosso objeto de pesquisa (a charge como 

possibilidade pedagógica para o aluno dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental), o 

gênero charge é resultado do campo de atividade humana designado como 

humorístico-jornalístico porque compreende um tipo específico de enunciado, possui 

uma finalidade, é produto de um chargista (o idealizador, inscrito na coletividade), 

expressa criticamente eventos sociais, dirige-se a seu outro, o leitor/interlocutor, e 

manifesta, por meio da linguagem verbo-visual, seu discurso.  

Considerando-se que “a riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são 

infinitas porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana 

[...]” (BAKHTIN, 2011, p. 262), pode-se afirmar que, nessa diversidade, o gênero 

charge corresponde a uma das formas possíveis de manifestação de linguagem. 

Compreender a charge na perspectiva bakhtiniana nos motivou a discuti-la como 

manifestação ideológica. 

 

1.1.1 Charge: expressão ideológica 

 

A charge, como expressão intencional de um chargista, não é neutra; carrega a 

visão de mundo peculiar de seu autor. Portanto, o gênero discursivo charge11 é 

                                                           
10 Palestra sobre “Gêneros Discursivos e Ensino”, proferida pelo professor Dr. Edson Carlos 
Romualdo na Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí durante o evento I Selp – 
Seminário de Estudos Linguísticos e Literários de Paranavaí e XII Varal Literário (26 a 29 de outubro 
de 2010). 
11 A charge reflete e refrata a ideologia do chargista, que, por sua vez, pode criticar o modelo societal 
atual, ou, pode confirmar um discurso dominante, haja vista que ela emana de uma visão de mundo. 
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expressão ideológica por excelência, pois a charge, como todo tipo de linguagem, 

remete a algo que lhe é exterior e expressa uma visão de mundo, de sociedade e de 

homens.  

Compreendemos a ideologia12 na perspectiva de Bakhtin/Volochinov (2004), 

como algo que remete a algo exterior (relações sociais), aquilo que adquiriu um valor 

social nas trocas entre os sujeitos, materializada na relação contraditória e 

interdependente das bases da infraestrutura e superestrutura.  

A ideologia é resultado da atividade humana socialmente constituída por meio 

da interação social dos sujeitos inscritos na história; não é a expressão da 

consciência de um indivíduo isolado, não é um produto único. Ela é veiculada 

na/pela linguagem, e, nessa perspectiva, não pode ser entendida como falsa ou 

verdadeira, mas como índice valorativo. Portanto, dependendo do sujeito, das 

situações, do contexto e da sociedade, temos ideologias no plural.  

Nessa mesma direção, Miotello (2010) afirma que “[...] a ideologia é o sistema 

sempre atual de representação de sociedade e de mundo construído a partir das 

referências constituídas nas interações e nas trocas simbólicas desenvolvidas por 

determinados grupos sociais organizados” (MIOTELLO, 2010, p. 176). 

Já afirmamos que a charge também é um enunciado, e, enquanto tal, nossa 

posição se identifica com o pensamento do Círculo de Bakhtin sobre o tema da 

ideologia, conforme acentua Faraco,  

 

[...] qualquer enunciado é, na concepção do Círculo, sempre 
ideológico – para eles, não existe enunciado não-ideológico. E 
ideológico em dois sentidos: qualquer enunciado se dá na esfera de 
uma das ideologias (i.e., no interior de uma das áreas da atividade 
intelectual humana) e expressa sempre uma posição avaliativa (i.e., 
não há enunciado neutro; a própria retórica da neutralidade é 
também uma posição axiológica) (FARACO, 2009, p. 47, grifos do 
autor). 
 

Logo, entendemos que, dada a inscrição do sujeito-chargista na ideologia, 

sua produção chargística carrega e expressa um determinado posicionamento, fruto 

de sua visão de mundo. Desse modo, temos charges diferentes, dadas as posições 

                                                           
12 Bakhtin trabalha com os conceitos de ideologia do cotidiano – a comunicação da vida cotidiana, 
como as conversas fortuitas, os encontros casuais – e de ideologia oficial – a enformada, legitimada 
na ciência, na arte e nas instituições. As duas estão intimamente interrelacionadas, em movimento 
recíproco na corrente da linguagem (BAKHTIN, 2004, p. 118). 
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diversas de seus criadores, inscritos no movimento social, na corrente da linguagem. 

Contudo, reafirmamos que a produção do chargista, ao revelar determinado 

posicionamento, é fruto da coletividade, da sua inserção social. 

 Nessa direção, o discurso ideológico veiculado no gênero discursivo charge 

propaga, em última instância, um fato social, ou seja, juízos de valor expressos pela 

leitura de mundo de seu autor, localizado em dada sociedade, que provoca sentidos 

nos que a lêem. “Em outras palavras, não pode entrar no domínio da ideologia, 

tomar forma e aí deitar raízes senão aquilo que adquiriu um valor social” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 45). 

O “dizer” da charge é um dizer que extrapola a si mesmo, pois sua construção 

como gênero possibilita a manifestação de uma opinião acerca de um tema, 

acontecimento atual (na maioria das vezes político), de uma forma peculiar própria 

do gênero, pois utiliza o humor com intuito de criticar, ridicularizando, provocando o 

leitor a refletir sobre o dito. 

Charges são signos ideológicos e, como tais são parte objetiva da realidade e 

remetem sempre a situações, fatos, já que “tudo que é ideológico possui um 

significado e remete a algo situado fora de si mesmo” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

2004, p. 31). A afirmação dos autores, em nossa compreensão, traduz com 

excelência a charge, na medida em que ela é a expressão de relações e forças 

sociais, e sua leitura exige considerar o contexto social em que foi produzida, as 

amarras que a engendram, a visão de mundo do chargista, a sua opção política, 

suas memórias e seus valores culturais e éticos, e a interpretação do 

acontecimento/fato social a que se refere. 

A partir disso, pode-se dizer, analogamente, que a charge se relaciona com 

aquilo que Bakhtin diz a respeito da palavra: “A palavra está sempre carregada de 

um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

2004, p. 95), ou seja, o gênero charge está carregado de conteúdos sociais. 

Na linguagem chargística, a escolha do traço da charge é a representação da 

intencionalidade, o acento que se pretende dar - um exagero aqui ou ali, a ênfase 

em uma cor ou sombra -, o recurso verbal, ou seja, “cada campo de criatividade 

ideológica tem seu próprio modo de orientação para a realidade e refrata a realidade 

à sua própria maneira. Cada campo dispõe de sua própria função no conjunto da 

vida social” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 33). 
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Isso permite compreender que “[...] tendo o traço como texto, a charge 

estrutura seu discurso sobre o real [...]” (TEIXEIRA, 2005, p.18).  Dessa maneira, o 

gênero discursivo charge, com sua característica peculiar, por meio dos traços e do 

texto, reflete, refratadamente, uma composição que emerge como gênero de um 

campo de atividade humana.  

Miotello (2010) afirma que, 

 

Dentro das palavras, em uma sociedade de classes, se dá 
discursivamente a luta de classes. O signo verbal não pode ter único 
sentido, mas possui acentos ideológicos que seguem tendências 
diferentes, pois nunca consegue eliminar totalmente outras correntes 
ideológicas de dentro de si (MIOTELLO, 2010, p. 172). 

 

Nessa direção, a charge, compreendida como discurso porta-voz de 

determinado interesse, representa uma intencionalidade que pode criticar, 

concordar, defender, questionar, banalizar os fios da trama social delineados em seu 

discurso. No entanto, mesmo essa intencionalidade se limita a certos 

condicionantes. Um exemplo é a questão da produção chargística em jornais em 

que o chargista deve adequar seu trabalho a determinada linha editorial (a do jornal), 

ainda que não exclua a possibilidade de subverter. 

Essa forma de compreender a linguagem chargística está de acordo com o 

que Bakhtin (2010b) diz a respeito das diversas formas de linguagens 

socioideológicas: 

 

Existem até mesmo linguagens dos dias: com efeito, o dia sócio-
ideológico e político de ‘ontem’ e o de hoje não têm a mesma 
linguagem comum; cada dia tem a sua conjuntura sócio-ideológica e 
semântica, seu vocabulário, seu sistema de acentos, seu slogan, 
seus insultos e suas lisonjas (BAKHTIN, 2010b, p. 98, grifos do 
autor). 

 

Por esse excerto, é possível vislumbrarmos e traçarmos um paralelo com os 

elementos intervenientes na construção da trama ideológica denunciada/simbolizada 

na charge, haja vista que seu conteúdo é revelador de acontecimentos atuais 

(políticos, geralmente). 
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Realizada a discussão da charge como expressão de um gênero discursivo, 

bem como destacada a ideologia ali presente, a seguir, diferenciamos os gêneros 

discursivos charge, caricatura e cartum, com ênfase na primeira.  

 

1.2 GÊNEROS DISCURSIVOS HUMORÍSTICOS: CHARGE, CARTUM E 

CARICATURA 

 

A charge, como manifestação da esfera de atividade humana 

jornalística/humorística, circula socialmente em jornais impressos ou eletrônicos, 

sites, revistas, livros, blogs, etc. 

Segundo Ramos (2010), autor que estuda o gênero história em quadrinhos, 

há certa tendência na literatura da área na classificação dos gêneros. Observemos: 

 

É possível identificar pelo menos três comportamentos teóricos: 
• o que vê os quadrinhos como um grande rótulo que abriga 

diferentes gêneros; 
• o que vincula os gêneros de cunho cômico – charge, cartum, 

caricatura e tiras (em alguns casos, chamadas de quadrinhos) – 
num rótulo maior, denominado humor gráfico ou caricatura (usada 
neste segundo momento num sentido mais amplo); 

• o que aproxima parte dos gêneros, em especial as charges e as 
tiras cômicas, da linguagem jornalística (linha apoiada no fato de 
serem textos publicados em jornal) (RAMOS, 2010, p. 20-21). 

 

A partir das considerações de Ramos (2010), vemos que, entre os gêneros 

discursivos de humor, há a charge, a caricatura, o cartum, as tirinhas, a história em 

quadrinhos e outros. A charge corresponde a um dos gêneros do humor que 

compõe o universo de gêneros.  

Em consonância com Romualdo (2000), na leitura de textos humorísticos, 

muitas vezes, um termo é empregado pelo outro devido ao não conhecimento das 

particularidades de cada gênero. Segundo o autor, “essa confusão revela que as 

pessoas captam o que há de mais genérico e comum entre esses textos, ou seja, 

seus traços básicos: eles são visuais e humorísticos” (ROMUALDO, 2000, p. 19). 

Pelo fato de nosso objeto corresponder especificamente à charge, julgamos 

necessária uma breve explicitação das semelhanças e diferenças entre os gêneros 

que se aproximam charge - caricatura - cartum -, para distinção e clareza do recorte 

que fizemos.  
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Nesse sentido, apontamos sucintamente o que se define por caricatura, 

cartum e charge, acompanhados de imagens13 a fim de representá-los, para 

determo-nos, em seguida, no que se compreende por charge. 

Segundo a definição fixada no dicionário, caricatura é [...] desenho de pessoa 

ou de fato que, pelas deformações por um traço cheio de exageros, se apresenta 

como forma de expressão grotesca ou jocosa. Reprodução deformada de alguma 

coisa. Indivíduo de aparência ou de maneiras ridículas (HOUAISS; VILLAR, 2001).  

De acordo com Cagnin (1975), a técnica da caricatura: “[...] consiste em 

carregar (do italiano caricare, donde caricato > caricatura), os traços mais evidentes 

de uma pessoa, exagerá-los, ou simplesmente mostrá-los quando já são 

suficientemente notórios”. (CAGNIN, 1975, p. 186, grifos do autor). 

Romualdo (2000, p. 21) corrobora essa conceituação, apontando o gênero 

caricatura “[...] como o desenho que exagera propositadamente as características 

marcantes de um indivíduo”. A seguir (Figura 1), temos um exemplo do que se 

afirma ser uma caricatura. 

 
Figura 1 – Caricatura de Neymar 
Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/ZdO7tAMuyKU/T4EG3pLjDrI/AAAAAAAAAMM/F2mqyN 
8xJSw/s1600/neymar-corpo-caricatura-4-blog.jpg> (acesso em: 21 ago. 2012) 
 

                                                           
13 As imagens utilizadas nesta dissertação foram extraídas do Jornal de Charges Online e de sites 
pessoais de chargistas. Em respeito aos direitos autorais das imagens, realizamos contato com cada 
chargista via email, solicitando a autorização de uso das imagens para fins desta pesquisa. Todas as 
imagens aqui utilizadas foram autorizadas pelos respectivos autores. 
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A caricatura representada na Figura 1 refere-se ao jogador de futebol Neymar 

da Silva Santos Júnior, que, à época em que foi publicada a caricatura, pertencia ao 

quadro de jogadores do Santos Futebol Clube e da Seleção Brasileira (atualmente, 

seu passe pertence ao time do Barcelona, da Espanha). Figura popularmente 

conhecida tanto do público brasileiro como do público estrangeiro, está em evidência 

no atual momento pela conquista de títulos: Melhor Jogador da Américas 2012 

(Jornal El País), Chuteira de Ouro 2012 – (Revista Placar e ESPN Brasil), entre 

outros. 

A característica da caricatura (Figura 1) é o exagero na expressão de um 

traço marcante do sujeito. O acento do caricaturista Amarildo na figura compreende 

as linhas que compõem o nariz, os lábios, a orelha, e especificamente, o cabelo, 

penteado ao estilo moicano. O caricaturista ainda delineou marcadamente os traços 

que compõem a testa do jogador, como que indicando a impetuosidade do jovem 

atleta. Uma possível leitura é o “ar de ser o bom do momento” pela repercussão 

internacional como jogador-ídolo. 

Já o cartum (Figura 2) é um “[...] desenho humorístico ou caricatural, espécie 

de anedota gráfica que satiriza comportamentos humanos, geralmente destinada à 

publicação jornalística” (HOUAISS; VILLAR, 2001).  

Para Romualdo, cartum significa “[...] todo desenho humorístico no qual o 

autor realiza a crítica de costumes” (ROMUALDO, 2000, p. 21). 

 
Figura 2 – Cartum produzido por Ivan Cabral - Meio-irmão 
Fonte: <http://www.ivancabral.com/search/label/cartum> (acesso em: 20 maio 2012) 
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A característica fundamental do cartum é o caráter universal; é uma produção 

geralmente atemporal. O contexto temporal não é essencial para compreensão do 

cartum, pois a configuração tempo/espaço não interfere de forma explícita para o 

entendimento do conteúdo. 

No cartum do chargista Ivan Cabral (Figura 2) notamos a crítica ao costume, à 

tradição familiar, na retratação do episódio da apresentação de um “meio-irmão” 

pelo exposto no balão do cartum, e a figura de um homem de meio-corpo. O 

desenho é uma metáfora visual; o meio-irmão, no cartum, representa a ruptura da 

família tradicional, pois este pode ser fruto de um filho fora do casamento (rompendo 

o laço de confiança com o cônjuge), ou de um segundo casamento, o que rompe 

com o padrão tradicionalmente estabelecido pela sociedade. O cartum ainda sugere 

a possível ideia de um irmão que não é completamente irmão, ou seja, irmão pela 

metade, como o representado na figura do homem dividido, porque o laço sanguíneo 

por parte dos irmãos ocorre somente pelo laço maternal ou paternal. 

No que se refere ao gênero discursivo charge (Figura 3), a definição 

registrada em dicionário diz que a charge é 

 
[...] desenho humorístico, com ou sem legenda ou balão, geralmente 
veiculada pela imprensa e tendo por tema algum acontecimento atual 
que comporta crítica e focaliza, por meio de caricatura, uma ou mais 
personagens envolvidas [...] Charge: ‘carga’, ‘o que exagera o caráter 
de alguém ou de algo para torná-lo ridículo, representação 
exagerada e burlesca’ [...] (HOUAISS; VILLAR 2001). 
 

Alguns posicionamentos teóricos assumem que “a charge é um texto de 

humor que aborda algum fato ou tema ligado ao noticiário. De certa forma, ele recria 

o fato de forma ficcional, estabelecendo com a notícia uma relação intertextual” 

(RAMOS, 2009, p. 21, grifos do autor). Eis o dito retratado na charge a seguir: 
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Figura 3 – Charge produzida por Humberto – Jornal do Commercio (14/08/2012) 
Fonte: <http://chargeonline.com.br/> (acesso em 14 ago. 2012) 
 

Ainda, Romualdo (2000, p. 21) aponta a charge “[...] como o texto visual 

humorístico que critica uma personagem, fato ou acontecimento político específico”. 

Outra posição acerca da charge é a de Teixeira (2005, p. 13), ao assinalar 

que “sua função é temperar a monotonia e a severa objetividade do texto com a 

permissividade de um discurso que diz o que o verbo não pode, não deve, não ousa 

expressar”. 

Flôres (2002, p. 11), por sua vez, acentua que a charge “contém grande 

potencial de questionamento crítico e de confronto de opiniões a respeito da 

organização social, dos arranjos políticos e da disputa pelo poder”. 

Diante desses posicionamentos, pode-se afirmar que a especificidade da 

charge é a expressão de um evento ou fato social (geralmente da esfera política), 

com uma porção de humor crítico. A fórmula composicional da charge é a união do 

humor irônico14, somada a uma pitada subversiva de apreensão do real; sua missão: 

a denúncia, a crítica, o riso para além de sua imediaticidade.  

A charge (Figura 3) expressa o dito pelos autores, pois se trata da 

reconstrução do episódio político sobre a onda de greves difundida pelo país em 
                                                           
14

 A ironia, aqui, é entendida conforme propõe Brait (1996), como forma interdiscursiva, como 
interdiscurso, cujo sentido advém de um imbricamento contraditório, que conta com a conivência, a 
cumplicidade entre enunciador-enunciatário, “[...] considerada como estratégia de linguagem que, 
participando da constituição do discurso como fato histórico e social, mobiliza diferentes vozes [...]” 
(BRAIT, 1996, p. 15).  
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2012, em diversos setores (universidades e institutos federais de ensino superior, 

setor bancário, correios, entre outros). A composição do cenário da charge mostra: a 

caricatura da atual presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, observando seu entorno da 

janela, e os enunciados estampados em diversos cartazes, exibindo a palavra 

‘greve’.  O desfecho do texto chargístico, apresentado pelo movimento das mãos da 

presidenta no cordão da persiana (talvez, fechando-a para não visualizar a cena, ou, 

quem sabe, abrindo as cortinas e demonstrando seu espanto com a situação), 

resume a situação que o chargista quer denunciar, isto é, trata-se de uma crítica, 

possivelmente, ao governo e à atuação da líder política no cenário destacado das 

greves. 

Como se pode observar na charge, a ênfase recai sobre a retratação de 

alguma situação ou de algum episódio político atual – como a greve representada –, 

ou seja, a sua produção é expressão do contexto social. É possível, ainda, visualizar 

na charge a caricatura da presidenta, que, mesmo de perfil, apresenta o aspecto do 

acento ao seu penteado de cabelo, com estilo topete, e a sobrancelha delineada 

como que questionando o que vê pela janela. 

Essas características permitem compreender a charge como tipo de 

enunciado que, por meio da expressão de sua tessitura polêmica (verbo-visual), 

busca seduzir o leitor com uma pitada de humor, rumo à crítica contundente. A 

charge atua sobre seu “outro” interlocutor, e este, por sua vez, age 

responsivamente15.  

Em síntese, podemos destacar como singularidades dos gêneros discursivos 

de humor – caricatura, cartum e charge –, respectivamente: a retratação jocosa do 

sujeito, como explícito na Figura 1, referente a Neymar, na retratação da sua 

impetuosidade; a crítica aos costumes, como visto na Figura 2, na representação da 

tradição familiar rompida; e a (re)construção de um fato atual geralmente da esfera 

política, como na Figura 3, o que implica afirmar que sua característica principal é a 

localização histórica, no tempo/espaço, como a greve representada. 

Assim, se considerarmos que nosso intento é perscrutar a charge como 

possibilidade pedagógica para os Anos Iniciais, refletir sobre a temporalidade como 

marco preponderante presente no gênero se torna primordial, haja vista que a 

                                                           
15 O conceito de atitude responsiva, aqui, é entendido como propôs Bakhtin (2011); agimos 
responsivamente diante dos enunciados, concordamos, discordamos, há uma réplica sempre ativa, é 
o movimento ininterrupto da corrente da linguagem. Ao ler a charge, por exemplo, pode-se rir, refletir, 
concordar, confrontar, enfim, agimos sempre ativamente diante dos enunciados. 
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compreensão da charge pelos alunos leitores exigirá, por parte do professor, a 

reconstrução do cenário social a que a charge faz alusão. 

 

 

1.2.1 O GÊNERO DISCURSIVO CHARGE E O MARCO DA TEMPORALIDADE 

  

A charge, como exposto, é um gênero que versa sobre temas e situações 

políticas, reinterpretando-as humorística e criticamente. É audaciosa, na medida em 

que tende a expressar o inexpressável pelo verbo, devido à ousadia peculiar que é 

inerente ao seu modo de produção/construção como gênero discursivo específico 

(humor opinativo), como vimos, nos aspectos referentes ao estilo, à composição e 

ao tema – conforme a interpretação da charge realizada por Romualdo (2010). Uma 

de suas principais peculiaridades diz respeito ao marco temporal, pois esse gênero 

está localizado historicamente; é produção de um contexto que revela os temas, as 

atitudes e os valores de determinado momento social. Entretanto, esse fato não 

exclui a existência de charges atemporais, isto é, charges em que o contexto 

temporal e espacial não são preponderantes para sua compreensão. 

De acordo com Romualdo (2000), o fato de a charge estar atrelada a 

fatos/acontecimentos políticos atuais, seu conteúdo crítico e seu humor rapidamente 

se corroem devido às transformações no contexto social. Isso implica, às vezes, a 

não-compreensão da intencionalidade de charges antigas, que, justamente, “por 

focalizar uma realidade específica, [...] se prende mais ao momento, tendo, portanto 

uma limitação temporal” (ROMUALDO, 2000, p. 21). Um exemplo do que o autor 

afirma pode ser apontado na leitura da charge que versa sobre as ondas de greve. 

Em outro contexto (tempo/espaço), talvez, a leitura da imagem não provoque no 

leitor o mesmo sentido evocado nos períodos das greves, pois a própria ação de ler 

implica a reconstrução do episódio para compreensão do teor do texto chargístico. 

Esse destaque permite refletir, em relação ao nosso objeto de estudo (a 

charge como possibilidade pedagógica para o aluno dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental), sobre a importância da compreensão das especificidades da charge 

pelo professor para o encaminhamento de seu trabalho pedagógico. Há o professor 

que reconhecer que a produção do gênero charge é oriunda de um contexto social, 

e as categorias tempo e espaço são essencialmente delineadoras de sua construção 
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e de sua compreensão e devem ser consideradas como balizadoras no ato de ler 

charges. 

A charge, na representação de fatos, eventos atuais, revela sua marcação 

temporal, e atentar para o contexto em que ela emerge possibilita a leitura dos não-

ditos, o preenchimento dos interstícios, para sua compreensão mais profunda. 

Temos, então, a charge como objeto histórico, documento que representa, constitui 

e reconstitui a memória social de dado contexto e momento. E, associado a esse 

elemento, é possível também, de algum modo, “ler” a repercussão do fato retratado 

na charge, pois, “quando um assunto importante é focado por alguns dias, a 

tendência é de que haja não só um acompanhamento desse assunto nas notícias, 

mas também nas charges” (ROMUALDO, 2000, p. 90). 

Para ilustrar o elemento temporalidade da charge, na sua peculiaridade de 

representar um episódio atual, apresentaremos, a seguir, algumas charges. 

Ressaltamos que o intuito não é o de proceder a uma análise detalhada de cada 

imagem, mas observar como nela se expressam a sua temporalidade e a ideia 

central de cada charge, conforme as Figuras 4, 5, 6, 7 e 8. 

 

 

 
Figura 4 – Charge produzida por Ivan – (22/04/2012) 
Fonte: <http://chargeonline.com.br/> (acesso em 22 abr. 2012) 
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Figura 5 – Charge produzida por Edra (15/06/2012) 
Fonte: <http://chargesdoedra.blogspot.com.br/> (acesso em 15 jun. 2012) 

 
 

 
Figura 6 – Charge produzida por Luscar - Charge Online (27/08/2012) 
Fonte: <http://chargeonline.com.br/> (acesso em 27 ago. 2012) 
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Figura 7 – Charge produzida por Pelicano - Jornal Bom Dia São Paulo – (11/09/2012) 
Fonte: <http://chargeonline.com.br/> (acesso em 11 set. 2012) 
 

 
Figura 8 – Charge produzida por Cazo – Comércio do Jahu (11/09/2012) 
Fonte: <http://chargeonline.com.br/> (acesso em 11 set. 2012) 
 

As charges apresentadas foram selecionadas a partir da produção de 

diferentes chargistas e revelam algo comum: o tema ‘eleições municipais’16, que tem 

como pano de fundo um ano eleitoral, em um contexto de candidaturas e propostas. 

Eis o marco temporal dessas charges. 

                                                           
16 Referimo-nos ao ano eleitoral (2012) para eleição de vereadores e prefeitos. 
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A Figura 4, do chargista Ivan Cabral, ilustra o diálogo entre dois homens – 

possíveis eleitores, conforme revelam os balões de fala da charge. Um deles está 

revirando o lixo e, quando questionado sobre sua ação, responde que procura seu 

voto. Algumas possíveis leituras que a charge evoca é o voto perdido em eleição 

anterior, provavelmente pela ilusão do eleitor no momento da escolha, ou pela 

decepção após o candidato ser eleito, ou até a não-eleição do candidato escolhido 

pelo eleitor. 

 O chargista Edra, na Figura 5, realiza uma comparação entre a urna 

eletrônica e o vaso sanitário. No espaço eletrônico, que nos remete à imagem das 

figuras políticas (candidatos, com suas fotos), o chargista propositadamente ilustra o 

desenho com dejetos fecais, sugerindo uma leitura nada simpática dos candidatos. 

Já na Figura 6, do chargista Luscar, nota-se na charge o texto escrito “horário 

gratuito – vale a pena ver de novo?”, parecendo problematizar o sentido de o eleitor 

assistir/acompanhar ao/o discurso veiculado nesse horário.  

Um aspecto que merece destaque na charge é o enunciado vale a pena ver 

de novo?, que faz remissão a reprises de novelas veiculadas pela Rede Globo de 

Televisão no período vespertino. As novelas reprisadas já foram ao ar em horário 

nobre de televisão. O slogan direcionado ao público telespectador é a chamada de 

que “vale a pena” assistir novamente à novela; já no contexto da charge, esse texto 

na forma interrogativa provoca o humor e a construção do sentido objetivado pelo 

chargista, ou seja: será que “vale a pena ver de novo” algo que sempre estamos a 

presenciar/assistir em anos eleitorais anteriores? Temos, ainda, a figura de um 

palhaço no sofá em frente à televisão, em que uma leitura possível é a comparação 

do eleitor a esse personagem, sugerindo que o horário eleitoral gratuito seja uma 

palhaçada. 

Na charge retratada na Figura 7, de autoria de Pelicano, temos a expressão 

do desabafo de um possível eleitor que, irritado com o horário político eleitoral, 

decide sair de casa e dar uma volta. No segundo quadro da charge, visualizamos o 

seu desfecho: o assédio eleitoral no trânsito, por diversas pessoas, com diversas 

faixas de propagandas eleitorais, com as palavras de ordem ‘vote’ e ‘vereador’, e 

com números. 

Na charge reproduzida na Figura 8, do chargista Cazo, vemos uma conversa 

entre duas pessoas, das quais parece ter acabado de entrar em casa, e em tom de 

preocupação faz o alerta à outra, se for sair tome cuidado... tem uma tempestade de 
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promessas aí fora. Na construção da charge, percebemos, no cenário, uma porta 

aberta e muitos papéis voando em direção aos sujeitos, sugerindo uma leitura dos 

“santinhos” de candidatos e/ou panfletos que povoam as cidades nos períodos 

eleitorais. 

É notório que as cinco charges versam sobre a questão política, retratando 

especificamente o período eleitoral. Como o intuito é a discussão temporal, 

evidenciamos, nas duas primeiras charges (Figuras 4 e 5) – publicadas em abril e 

junho, respectivamente, as quais classificamos como compondo o Agrupamento 1 – 

a discussão principal com ênfase na problematização da eleição e do voto, no 

sentido mais amplo, revelando, ainda, o debate incipiente do ano eleitoral, que 

constituía o cenário social do momento. 

Já as charges retratadas nas Figuras 6, 7 e 8 – publicadas em agosto e 

setembro, às vésperas do mês de outubro de 2012, quando ocorreram as eleições 

municipais, e as quais categorizamos como Agrupamento 2 –, expressam a crítica à 

a corrida em prol dos votos, ao horário eleitoral, à avalanche de “santinhos” de 

candidatos, à “loucura da caça” ao eleitor, mas também expõem clima de tensão 

provocado pelas campanhas, pelas propagandas eleitorais e pelos debates entre 

partidos políticos e candidatos.  

Mesmo que as charges expressem uma temporalidade geral – a das eleições, 

em momentos distintos, como exemplificam os agrupamentos que fizemos – , elas 

também nos remetem a peculiaridades específicas do contexto em que emerge cada 

produção chargística, pois as charges reproduzidas nas Figuras 4 e 5 (Agrupamento 

1) apresentam uma temporalidade específica, e o mesmo ocorre em relação às 

Figuras 6, 7 e 8 (Agrupamento 2). 

Verificamos, pelos exemplos utilizados, que algumas charges, devido à 

temática política – aqui em específico as de período eleitoral –, produzem uma 

temporalidade específica (similar à produzida pelo cartum), pois evocarão leituras 

associadas em novos contextos de candidaturas. 

Em outro contexto, talvez, a leitura das charges expostas não provoque a 

produção de nenhum sentido para o leitor, ou, por vezes, em um novo período de 

eleições continue a evocar sentidos semelhantes. Isso porque, “vinculando a charge 

com a data e, daí, com seu conhecimento de mundo, o leitor estabelece as relações 

intertextuais e chega ao humor do texto. Por esse motivo afirmamos que a data é 

responsável por frames” (ROMUALDO, 2000, p. 181). 
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Embora o autor esteja se referindo a charges de datas festivas específicas – 

Dia das Mães, Dia dos Namorados, Sete de Setembro e dias especiais, como Sexta-

Feira Treze e Primeiro de Abril –, recuperamos essa observação por entendermos 

que também as charges correspondem a períodos específicos, como o caso do 

período eleitoral, exigindo a captura do contexto para sua compreensão. Porém, 

consideramos que nem todas as charges possuem essa marca de data festiva ou de 

período situado para a exigência da compreensão. 

Em consonância com Fávero (2003, p. 63-64), “os frames são modelos 

globais que contêm o conhecimento comum sobre um conceito primário [...]”. Nessa 

direção, aspectos como a data, o texto verbal e a imagem são elementos que 

constituem o frame na charge, e este, por sua vez, age como mecanismo de 

compreensão da intencionalidade posta na charge. 

Desse modo, a leitura da charge exige do leitor o conhecimento prévio do 

acontecimento a que a charge alude como condição para a produção de sentidos 

que possibilitem a compreensão da crítica tecida. Concebemos, assim, como 

relevante a discussão sobre a temporalidade quando do trabalho com a charge no 

processo ensino-aprendizagem. Considerar a implicância do marco temporal nesse 

processo se torna imprescindível como subsídio para a concretização das leituras 

possíveis: os explícitos e os implícitos da charge.  

Discutir o marco da temporalidade nos remete ao contraponto entre charges 

de diferentes contextos sociais, bem como à comparação entre as primeiras charges 

e as charges atuais e entre estas e as animadas. Para ilustrar, apresentamos uma 

charge17 (Figura 9) que ilustra as características das primeiras produções 

chargísticas publicadas nos jornais impressos, no Brasil, e, posteriormente, uma 

charge animada (Figura 10). 

                                                           
17 A charge foi extraída da obra História da caricatura brasileira: os precursores e a consolidação da 
caricatura no Brasil (2012), volume 1, de Luciano Magno, cujo objetivo foi demonstrar o percurso 
histórico da caricatura brasileira. 
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Figura 9 – Charge produzida em 1870 
Fonte: Magno (2012, p. 283) 

 

A Figura 9, pelo atestado na legenda, poderá ser reconstruída pelo leitor na 

recuperação histórica do episódio de guerra que a charge retrata e pelas caricaturas 

dos sujeitos representados. 

Essa charge corrobora o que estamos discutindo sobre o marco temporal, 

visto que tal produção expressa o contexto social da época. Sua leitura na 

atualidade exige o reconstituir dos fatos, em espaço e tempo, como condição para a 

compreensão da intencionalidade veiculada. 
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Destacamos, a seguir, uma charge animada/virtual do chargista e cartunista 

Duke18. Em relação à charge virtual, podemos dizer que “[...] som, imagem, 

movimento, seqüência de quadros, entre outros, são algumas das características 

que compõem esse gênero” (SOUZA, 2007, p. 8), e são veiculadas principalmente 

pela internet 19. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 10 – Charge animada produzida por Duke 
Fonte: <dukechargista.com.br/> (acesso em: 08 jul. 2012) 

 

A charge animada, publicada em julho de 2012, aborda o andamento das 

obras da Copa do Mundo de 2014, um campeonato de futebol com representantes 

de vários países do mundo, que acontecerá no Brasil. Na trama da charge, 

visualizamos uma placa de construção com o texto em letras maiúsculas, na cor 

verde, “obras da Copa 2014”, em um local deserto, vazio (que evoca a leitura de um 

início não realizado). Há um casal de pássaros que conversam sobre a construção 

de um ninho ali. A fêmea considera o local ideal, pois não há barulho, incômodo, e, 

                                                           
18 Referência completa ao final do texto. 
19 Dada a impossibilidade de veicular o áudio da charge neste trabalho, apresentamos/inserimos a 
transcrição da fala dos personagens no interior de cada quadro para melhor compreensão. A música 
de fundo constituidora da trama chargística é “Devagar, devagarinho”, de Martinho da Vila. 
 

- Tem certeza que 
deseja fazer o nosso 
ninho aqui , querida?  

- Tenho, aqui quase 
não tem movimento.  

- Ninguém incomoda, é 
super tranquilo.  

-  Então, tá.  
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como tema de fundo da charge, temos a música “Devagar, devagarinho”, de 

Martinho da Vila.  

Pela imbricação dos enunciados evocados pela canção e pelo desejo de 

construção do ninho em ambiente ideal, tranquilo, verificamos que o acento crítico 

está na lentidão da execução das obras para a Copa de 2014. No contexto 

representado pelo chargista, todos os elementos verbais, visuais e sonoros 

compõem a crítica presente na charge sobre essa morosidade. 

A partir dessas últimas charges (Figuras 9 e 10), de modo geral, é possível 

afirmar que o gênero charge se produz, assim como qualquer outro tipo de 

manifestação da linguagem, em um processo de mudança ininterrupta. Se 

compararmos a charge “antiga” com a animada, encontraremos pontos tanto 

semelhantes, como divergentes entre os dois modelos de charges, visto que os 

avanços tecnológicos produzem novos suportes e meios de circulação. A essência 

do gênero se conserva, como o humor e a reconstrução de algum episódio atual 

e/ou político, mas a principal diferença entre a charge impressa e animada é o 

recurso do áudio e imagem em movimento, presente na última. Assim, a reflexão 

acerca do suporte se torna relevante na medida em que traz implicações para a 

própria apropriação/leitura da charge pelo leitor. 

Foge do escopo deste trabalho uma discussão aprofundada acerca dos tipos 

de charge e seus avanços; contudo, ressaltamos essa sucinta diferenciação como 

subsídio para pensarmos nas propostas pedagógicas, uma vez que o aluno deverá 

conhecer as diferentes manifestações do gênero. 

Afirmamos isso porque, conforme explicam Bakhtin/Volochinov (2004, p. 43), 

“[...] cada época e cada grupo social têm seu repertório de formas de discurso na 

comunicação sócio-ideológica”, o que significa que, dado o processo de movimento 

(e mudança) constante, os gêneros refletem (e refratam) os marcos do próprio 

processo de desenvolvimento em que a sociedade se encontra. 

A charge, como manifestação social, expressa um entorno social que a 

constitui como discurso; novos suportes refletem outras possibilidades de leituras, 

pois recursos como áudio e imagem e suportes como a internet e softwares 

representam os avanços acumulados. Logo, a maneira de ler as primeiras 

produções chargísticas e as charges animadas ocorre de forma diversa pela 

temporalidade presente em seu registro. 
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Podemos apreender, na leitura das charges, o marco temporal a partir de 

duas perspectivas: a temporalidade presente na trama chargística (eleições, 

campeonatos de futebol, datas comemorativas, eventos, acontecimentos) e a 

temporalidade do próprio processo de construção do gênero charge, isto é, desde as 

técnicas antigas, as primeiras produções nos jornais, até o jornal eletrônico, a 

produção da charge virtual/animada, que incorpora o som e movimento, e a 

veiculação pela internet, pela televisão, ou por outros meios eletrônicos. 

Ao lado do tema temporalidade, relacionado à representação de 

acontecimentos atuais, isto é, a charge localizada historicamente, o tema polifonia 

também merece ser discutido nesse sentido. 

 

1.2.2 A charge como manifestação polifônica 

 

A polifonia é compreendida, com base nos estudos bakhtinianos, como 

multiplicidade das vozes que constituem o discurso.  

Em consonância com Koch (2000, p. 50), o conceito de polifonia foi 

introduzido por Bakhtin para caracterizar o romance de Dostoiévski. Bakhtin se 

refere à polifonia desta forma: “Nos romances de Dostoiévski tudo se reduz ao 

diálogo, à contraposição dialógica como centro. Tudo é meio, o diálogo é o fim. Uma 

só voz nada termina e nada resolve. Duas vozes são o mínimo de vida, o mínimo de 

existência” (BAKHTIN, 2010a, p. 293). 

Há um acento nas vozes, na diversidade de vozes imbricadas no romance. 

Para Bezerra, 

 

A polifonia se define pela convivência e pela interação, em um 
mesmo espaço do romance, de uma multiplicidade de vozes e 
consciências independentes e imiscíveis, vozes plenivalentes e 
consciências equipolentes, todas representantes de um determinado 
universo e marcadas pelas peculiaridades desse universo 
(BEZERRA, 2010, p. 293). 

 

Koch (2000) conceitua a polifonia como vozes de diferentes enunciadores, 

que representam perspectivas, pontos de vistas diversos que compõem os textos.  

Sobre esse mesmo tema, segundo Fiorin (2008, p. 118), “talvez se pudesse 

dizer que a real matéria do romance é a pluralidade de vozes, de línguas, de 

discursos, de variantes, de dialetos, de jargões, de estilos de uma dada formação 
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social”, que, por sua vez, emergem de uma cadeia de outros enunciados em 

interrelação. 

Tezza (1988), ao discutir acerca da poesia e da prosa amparado em Bakhtin, 

sobre o romance polifônico, assevera que é legítimo que “[...] não falemos da 

linguagem, mas das linguagens, das milhares de vozes que ressoam na vida social 

cotidiana, uma alimentando-se da outra; consideramos as mil falas de todo o dia [...] 

(TEZZA, 1988, p. 56, grifos nossos). 

Se a charge emerge de um contexto social, é temporal, e diferentes contextos 

expressam vozes sociais (localizadas historicamente), assim, o cenário social é o 

elemento balizador da trama de vozes, que, por sua vez, implica a leitura da charge.  

Em relação ao nosso objeto de pesquisa, a charge no trabalho pedagógico no 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais, corroboramos o que diz Romualdo (2000, p. 50) 

e compreendemos o gênero charge como construção polifônica, “[...] um texto que 

apresenta várias ‘vozes’ em sua constituição [...]”. Dito de outro modo, a charge, 

como um gênero do discurso, está permeada por vozes que lhe estão subsumidas, 

e, nesse sentido, faz-se necessário abordar como as vozes sociais constituem a 

trama chargística. 

Essa trama de vozes produz sentidos antecipados pelo chargista, sendo 

necessária a captação dessa trama pelo leitor para compreensão do veiculado na 

charge, visto que esse gênero é constituído por uma amarra de nós: quando retrata 

um episódio, faz ecoar discursos e ações, a partir e por meio da imbricação dos 

elementos visuais e/ou verbais. Por sua vez, tais vozes ecoam de dado contexto 

social, como reflexo e refração dos marcos da temporalidade. Vejamos a Figura 11: 
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Figura 11 – Charge produzida por Clayton – O Povo – Jornal do Ceará (23/10/12) 
Fonte: <http://chargeonline.com.br/> (acesso em 23 out. 2012) 
 

Nessa charge20, podemos destacar alguns elementos: o marco temporal, 

representado pela simultaneidade de sua veiculação/produção com a exibição da 

minissérie Gabriela pela Rede Globo de Televisão (2012); o elemento verbal Horário 

eleitoral no balão da charge, “emitido” pelo aparelho de rádio, fato que alude ao 2º 

turno das eleições municipais, então em processo, conforme se pode apreender pela 

data de publicação da charge (23 de outubro de 2012); a caricatura da atriz Laura 

Cardoso, com o exagero dos traços que delineiam seus olhos, seu nariz e sua boca, 

articulado ao seu bordão, Jesus, Maria, José!!!, exigindo do leitor a compreensão 

das diversas vozes ali expressas – memória visual da imagem da atriz e sua fala – 

para apreender a crítica veiculada. 

Inferimos, como vozes implícitas/explícitas presentes na charge, a voz que 

evoca o autor Jorge Amado – autor do romance que inspirou a minissérie – e a voz 

dos políticos (por meio de promessas eleitoreiras), possível também de ser 

recuperada na charge. Propositalmente, o espanto da personagem remete aos 

possíveis discursos veiculados durante o período eleitoral nos meios de 

comunicação, que costumam seguir determinado padrão. 

A charge, ao aludir à minissérie “Gabriela”, remete-nos ao romance Gabriela, 

cravo e canela; traz à tona a personagem Doroteia e seu bordão, Jesus, Maria, 
                                                           
20 A escolha da charge diz respeito à possibilidade de discussão acerca da polifonia presente nela. 
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José, proferido em situações de espanto em relação ao padrão da moral e dos bons 

costumes da sociedade brasileira do início do século XX, retratada na minissérie, 

além de outras possibilidades de leitura, conforme o leitor e suas experiências. 

Por assim dizer, constata-se que a identificação das vozes que permeiam a 

construção do discurso na charge e a recuperação de seu contexto de produção são 

condições essenciais para a compreensão da crítica na charge produzida.  

Desse modo, pode-se dizer que o próprio chargista se constitui a partir de 

dada leitura da realidade, na medida em que ele representa os fatos sociais 

simbolizados na charge a partir de sua visão de mundo. Dizendo de outro modo: a 

maneira como as vozes são expressas ou selecionadas constituem a charge por 

meio da lente peculiar de seu autor/chargista. Assim, o mesmo episódio poderá ser 

retratado de inúmeras formas. 

Na mesma direção, temos diferentes leituras por parte dos interlocutores da 

charge, especialmente porque são sujeitos que têm visões de mundo diferenciadas. 

 

As charges não se tornam monoplanares, pois elas não têm a 
intenção de promover uma única leitura, não abafam as várias visões 
em uma única. Sua força está justamente na ambivalência, na 
pluralidade de visões que apresentam para o leitor (ROMUALDO, 
2000, p. 53). 
 

Se a charge provoca diversas possibilidades de leituras e representa 

acontecimentos atuais, geralmente da esfera política, isso resulta em leituras de 

aceitação/concordância ou não, que podem ser exploradas em sala de aula, no 

processo ensino-aprendizagem. Um exemplo se coloca na Figura 12: 
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Figura 12 – Charge produzida por Jader – (10/10/2012) 
Fonte: <http://chargeonline.com.br/> (acesso em 10 out. 2012) 
 

A charge (Figura 12) remete-nos a uma leitura de contraponto entre a 

repercussão das “vozes” acerca da transmissão dos últimos capítulos da trama 

novelesca “Avenida Brasil”, exibida pela Rede Globo de Televisão, em 2012, leitura 

viabilizada pelo texto bate nela, Tufão! e pela imagem exibida na tela da televisão, 

apresentando as caricaturas de uma mulher loira e um homem, (possivelmente, os 

personagens da trama, isto é, a vilã Carminha e Tufão), e as “vozes” do julgamento 

do mensalão, acontecimentos outrora atuais (eis a marca da temporalidade) e a 

crítica do chargista: como, de modo geral, a maioria da população estava ou não 

preocupada e/ou atenta a esses episódios. 

A charge expressa em sua constituição, nitidamente, duas cadeias de vozes 

do cenário outrora atual: o acontecimento no âmbito político (julgamento do 

mensalão), uma questão de ordem política, e o cotidiano da novela. Um 

questionamento possível pela leitura da charge é: qual é o motivo da reação das 

pessoas retratadas na imagem (no episódio conhecido como “mensalão”), ou o 

porquê não há interesse em questões políticas essenciais, que podem definir outros 

rumos para a população, inclusive sobre a própria política? Isso pode sugerir o 

descontentamento por parte das pessoas, por, justamente, recuperarem episódios 

anteriores de processos que terminaram sem punições aos culpados. 

A análise dessas charges nos permite reiterar que a atualidade é a essência 

da charge. Logo, a cadeia de vozes presente na construção do gênero reflete o 
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cenário social, ou seja, tais vozes só possuem sentidos se contextualizadas e 

reconstruídas pelo leitor. 

A leitura do texto chargístico em questão exige minimamente o conhecimento 

acerca dos dois fatos expostos: a temática que alude à exibição da novela e as 

vozes do julgamento do mensalão. Essas vozes, reconhecidas e interpretadas pelo 

leitor, permitirão a compreensão da crítica veiculada, pois 

 

Cada palavra evoca um contexto ou contextos, nos quais ela viveu 
sua vida socialmente tensa; todas as palavras e formas são 
povoadas de intenções. Nela são inevitáveis as harmonias 
contextuais (de gêneros, de orientações, de indivíduos) (BAKHTIN, 
2010b, p. 100). 

 

Compreender a palavra como texto e, por conseguinte, a charge como tipo de 

texto, como enunciado, implica aquiescer que a charge expressa as vozes sociais de 

determinado contexto sócio-histórico. Diferentes contextos evocam vozes diversas, 

dadas as situações e intencionalidades postas pelos sujeitos historicamente 

localizados. 

Em síntese, “assim como a frase não é um amontoado de palavras, mas é 

uma cadeia construída segundo certas regras, o discurso não é um amontoado de 

frases” (FIORIN, 1988, p. 17). Do mesmo modo, pode-se dizer que a charge é 

formada por diversas vozes que a constituem como gênero. Entretanto, não se trata 

meramente de um amontoado de vozes, mas da compreensão dessas vozes como 

elementos centrais na composição da charge e essenciais para o entendimento da 

crítica nela posta. 

Ao pensarmos na polifonia como a interação de vozes presentes no discurso, 

vemo-la presente na charge (Figura 12), em que o chargista recupera as vozes 

sociais que estão circulando em dado contexto específico (temporalidade) e produz 

a trama chargística, que constitui crítica. Na charge, as temáticas do final de novela 

e do julgamento de mensalão, em que se coloca em xeque o binômio corrupção e 

políticos, compõem as múltiplas vozes ecoadas no gênero. 

A charge não é mera sobreposição de traços, ou uma imagem acompanhada 

ou não de texto escrito, mas um enunciado; tem intencionalidade, quer produzir 

sentido(s) sobre quem as lê, dirige-se a alguém, assim como é manifestação 

responsiva ativa de alguém, o chargista, que retrata a sua visão refratada sobre 

determinado episódio/fato social.  
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Realizada a discussão do marco da temporalidade e da polifonia presente no 

discurso chargístico, como elementos preponderantes a serem considerados no 

trabalho pedagógico de incorporação do gênero discursivo charge, a seguir, 

discorremos sobre como alguns aspectos do carnavalesco aparecem na construção 

desse gênero. 

 

 
1.3 A LINGUAGEM CARNAVALESCA NO CONSTRUTO DO GÊNERO 

DISCURSIVO CHARGE 

  

Nas produções teóricas de Bakhtin (2002), encontramos a discussão sobre o 

carnaval21 como manifestação do festejo popular no contexto da Idade Média e do 

Renascimento. Eis o que assevera Bakhtin sobre o carnaval medieval: 

 

Ao contrário da festa oficial, o carnaval era o triunfo de uma espécie 
de liberação temporária da verdade dominante e do regime vigente, 
de abolição provisória de todas as relações hierárquicas, privilégios, 
regras e tabus. Era a autêntica festa do tempo, a do futuro, das 
alternâncias e renovações. Opunha-se a toda perpetuação, a todo 
aperfeiçoamento e regulamentação, apontava para um futuro ainda 
incompleto (BAKHTIN, 2002, p. 8-9). 

 

Para o autor a festa de carnaval, com seus ritos/atos cômicos, ocupava lugar 

central na vida do homem medieval. A festa carnavalesca era o lócus de libertação 

dos homens; qualquer tipo de hierarquia era extirpado, ou seja, “o carnaval é um 

espetáculo sem ribalta e sem divisão entre atores e espectadores. No carnaval todos 

são participantes ativos, todos participam da ação carnavalesca” (BAKHTIN, 2010a, 

p. 140). 

Bakhtin (2002), ainda, ressalta que ignorar a questão do riso popular no 

contexto da Idade Média resulta na deformação do quadro da evolução histórica da 

cultura européia nos séculos posteriores, uma vez que o carnavalesco trouxe 

implicações nos campos das manifestações das esferas das relações humanas, nas 

expressões da arte e literatura22 em geral. Ao discorrer sobre tais festejos, aponta:  

                                                           
21 Ressaltamos que há distinção profunda entre a concepção do carnavalesco discutida por Bakhtin, 
da qual nos apropriamos para leitura da linguagem chargística, e a festa de carnaval contemporânea. 
22 “O carnaval propriamente dito ([...] no sentido de um conjunto de todas as variadas festividades de 
tipo carnavalesco) não é, evidentemente, um fenômeno literário. É uma forma sincrética de 
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Todos esses ritos e espetáculos organizados à maneira cômica 
apresentavam uma diferença notável, uma diferença de princípio, 
poderíamos dizer, em relação às formas do culto e às cerimônias 
oficiais sérias da Igreja ou do Estado feudal. Ofereciam uma visão de 
mundo, do homem e das relações humanas totalmente diferente, 
deliberadamente não-oficial, exterior à Igreja e ao Estado; pareciam 
ter constituído, ao lado do mundo oficial, um segundo mundo e uma 
segunda vida aos quais os homens da Idade Média pertenciam em 
maior ou menor proporção, e nos quais eles viviam em ocasiões 
determinadas (BAKHTIN, 2002, p. 4-5, grifos do autor). 

 

Essa dupla vida do homem medieval, ou seja, sua vida oficial e a vida 

carnavalesca, permite que pensemos a charge como materialização de um gênero 

que subverte as normas e as regras da vida dita normal. 

O carnaval, segundo o autor, era a segunda vida do povo, onde todos eram 

iguais, pois reinava uma forma peculiar de contato livre e familiar entre os sujeitos 

normalmente afastados na vida cotidiana pelas barreiras de condições materiais 

(fortuna, emprego, idade), “[...] o indivíduo parecia dotado de uma segunda vida que 

lhe permitia estabelecer relações novas, verdadeiramente humanas, com os seus 

semelhantes” (BAKHTIN, 2002, p. 9). 

O conceito de carnaval desenvolvido por Bakhtin foi transposto por Romualdo 

(2000) para o estudo das charges jornalísticas. Valeremo-nos dessa transposição 

realizada pelo autor para a discussão aqui posta.  

Concordando com Romualdo (2000), podemos afirmar que alguns dos traços 

presentes na construção do gênero discursivo charge nos remetem às categorias 

carnavalescas23. Entretanto, para esta pesquisa, são as temáticas carnavalescas 

coroação-destronamento e riso carnavalesco que importam. 

                                                                                                                                                                                     

espetáculo de caráter ritual, muito complexa, variada, que sob base carnavalesca geral, apresenta 
diversos matizes e variações dependendo da diferença de épocas, povos e festejos particulares. O 
carnaval criou toda uma linguagem de formas concreto-sensoriais simbólicas, entre grandes e 
complexas ações de massas e gestos carnavalescos. Tal linguagem não pode ser traduzida com o 
menor grau de plenitude e adequação para a linguagem verbal, especialmente para a linguagem dos 
conceitos abstratos, no entanto é suscetível de certa transposição para a linguagem cognata, por 
caráter concretamente sensorial, das imagens artísticas, ou seja, para a linguagem da literatura” 
(BAKHTIN, 2010a, p. 139-140, grifos do autor). 
23 Compreendem as categorias da cosmovisão carnavalesca: o livre contato familiar – caracterizado 
pela eliminação de todas as distâncias entre os homens, ou seja, das barreiras hierárquicas; 
excentricidade – liberdade de expressão do homem na forma concreto-sensorial (ações, palavras, 
corpo); mésalliances carnavalescas – a livre relação familiar no que se refere a valores, ideias, 
fenômenos; e, por fim, a profanação – correspondente aos sacrilégios carnavalescos e às sátiras aos 
textos sagrados, por exemplo (BAKHTIN, 2010a). 
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Corroboramos o exposto por Romualdo (2000), no sentido de que o que 

Bakhtin assegura sobre as festividades carnavalescas no período medieval pode, 

analogamente, ser encontrado na linguagem chargística, em seus propósitos, haja 

vista que o gênero charge, em particular, denota uma leitura sem medo do contexto 

da sociedade; ele denuncia, ridiculariza, provoca o riso, porém, não o riso pelo riso, 

mas um riso que pode suscitar a reflexão sobre o motivo pelo qual se ri.  

Se, no ritual da carnavalização, os exageros, o proibido e a hierarquia são 

burlados e permitidos como festejos, na charge apresentada na Figura 13, a 

ridicularizarão, um dito rompedor de regras, e hierarquias e a ousadia na tessitura de 

seu discurso ficam explicitadas. Na charge, há um poder dizer, sem sofrer sanções 

pelo que se diz e como se diz, tal qual já apontou Romualdo (2000), como vimos 

anteriormente. 

Nessa direção, as charges podem ser compreendidas como importantes 

instrumentos de crítica às relações sociais, em especial pelo fato de representarem 

situações/acontecimentos da esfera política com a perspicácia de um construto que 

ridiculariza, que contesta a ordem e o hierárquico. 

A imagem a seguir revela o que afirmamos: 

 

 

Figura 13 – Charge produzida por Ivan Cabral – (07/06/2012)  
Fonte: <http://www.ivancabral.com/> (acesso em 07 jun. 2012) 
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Na Figura 13, o chargista ridiculariza o eleitor brasileiro, leitura viabilizada 

pelo recurso visual: a camisa verde e amarela (as cores da nação) trajada pela 

figura de um animal (o burro), e a inscrição na camisa exibindo a palavra ‘eleitor’. De 

forma irônica, o chargista provoca o eleitor, leitor da charge, à conivência com o 

enunciado do “burro eleitor” questionando sei não viu? Não entendo como esse povo 

chegou ao poder!, pois há um movimento da negação da não compreensão de como 

os políticos chegaram ao poder, rumo à afirmação da culpa ao próprio sujeito eleitor 

(pelas escolhas). A possível intenção do chargista é que o sujeito eleitor, ao “rir” de 

si mesmo como “burro” representado na charge, reflita sobre sua posição como 

eleitor. 

A figura do burro, que, como signo, explicita algo além de si mesmo, do seu 

significado imediato (um animal), expressa o oposto a alguém inteligente, 

conhecimento partilhado socialmente e de fácil recuperação pelo leitor da charge. 

Nessa direção, o exemplo de charge exposto é revelador: por meio da relação entre 

a figura do burro e o eleitor brasileiro, a charge consegue, por meio de sua 

construção como gênero, dizer de uma forma peculiar que o eleitor é “burro”, o que 

talvez só possa ser dito, sem ofensa, pela forma humorística opinativa da charge. 

Desse modo, entendemos que essa charge provoca o riso, e, com perspicácia, 

imprime a crítica aos governantes e também aos que os elegem. Nesse sentido, 

 

As leis, proibições e restrições, que determinavam o sistema e a 
ordem da vida comum, isto é, extracarnavalesca, revogam-se 
durante o carnaval: revogam-se antes de tudo o sistema hierárquico 
e todas as formas de medo, reverência, devoção, etiqueta, etc., ou 
seja, tudo o que é determinado pela desigualdade social hierárquica 
e por qualquer outra espécie de desigualdade (inclusive a etária) 
entre os homens (BAKHTIN, 2010a, p. 140). 

 

Dessa forma, é possível afirmar que, na linguagem chargística, evidencia-se 

um dito que diz sem medo, provocando, na leitura, o “riso ambivalente” proposto por 

Bakhtin, “[...] alegre e cheio de alvoroço, mas ao mesmo tempo burlador e 

sarcástico, nega e afirma, amortalha e ressuscita simultaneamente” (BAKHTIN, 

2002, p. 10). Na charge, verificamos que o riso reflete justamente esta leitura do 

alegre, do subversivo. O riso é provocado; ali se configura a crítica imersa no tom 

alegre dos traços, negando e afirmando, uma vez que “o riso carnavalesco também 
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está dirigido contra o supremo; para a mudança dos poderes e verdades, para a 

mudança da ordem universal” (BAKHTIN, 2010a, p. 145).  

O riso que a charge manifesta não é o isto ou aquilo, mas garante 

possibilidades de inúmeras leituras pelo leitor. Por exemplo, na charge (Figura 13), o 

riso é propiciado pela ridicularização do eleitor, mas o chargista, ao empregar as 

palavras esses governantes... não entendo como esse povo chegou ao poder, 

provoca também o riso ao se refletir sobre a “qualidade” dos candidatos eleitos, 

revelando justamente a crítica ao supremo, como visto anteriormente. 

Dentre os ritos do carnaval bakhtiniano, destacamos aqui o destronamento24, 

a figura do rei representado por um escravo, isto é, “coroa-se o antípoda do 

verdadeiro rei – o escravo ou bobo, como que se inaugurando e se consagrando o 

mundo carnavalesco às avessas” (BAKHTIN, 2010a, p. 142). 

De acordo com Romualdo, o ritual de coroação-destronamento é habitual na 

charge. “Pela paródia das ações políticas, pela caricatura, pelo ridículo e pelo 

próprio riso, o texto chárgico destrona os poderosos e apresenta outras perspectivas 

para a leitura de suas ações” (ROMUALDO, 2000, p. 53). 

Mesmo que a charge destacada não possua o exemplo do destronamento de 

forma explícita, essencialmente, o “destronamento” faz parte da construção das 

charges, de modo geral, uma vez que “[...] a charge destrona os poderosos e busca 

revelar o que está oculto em fatos, personagens e ações políticas” (ROMUALDO, 

2000, p.45). 

Ao criticar o modelo de status quo vigente, a charge propicia a reflexão sobre 

os acontecimentos sociais. Compreendemos que o gênero discursivo charge, por 

sua ousadia singular, pela crítica irreverente, constitui-se como gênero importante na 

escola, para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, pela via da 

problematização. Ler charges na escola pode se tornar um movimento interessante 

de desenvoltura da criticidade, na medida em que é possível explicitar as vozes 

sociais que elas estampam, o contexto que faz produzir tais vozes e os índices de 

valor que impregnam os fatos sociais. 

Neste capítulo, dialogamos com as categorias bakhtinianas que balizaram a 

leitura do discurso chargístico: gênero discursivo, ideologia, polifonia e carnavalesco.  

                                                           
24 Constituiu-se como um dos ritos do carnaval o de “coroação-destronamento”, um ritual 
ambivalente, pois, na coroação, estava implícito o destronamento posterior. 
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A seguir, apresentamos como o gênero discursivo charge aparece nas propostas 

curriculares em âmbito federal e local. Também discutimos acerca da inserção do 

gênero charge em sala de aula (do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental), pensando 

na exploração de sua riqueza estética e política no trabalho pedagógico. 
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2  O GÊNERO DISCURSIVO CHARGE NAS PROPOSTAS CURRICU LARES DOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E A INSERÇÃO DO  GÊNERO NO 

TRABALHO PEDAGÓGICO: UMA DISCUSSÃO NECESSÁRIA 

 

Neste capítulo, abordamos de que forma o gênero discursivo charge aparece 

nas propostas curriculares, a seguir explicitadas, para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, e apontamos algumas questões relacionadas ao processo de inserção 

da charge nesse nível de ensino. 

Refletir sobre o trabalho pedagógico com o gênero implica pensarmos nas 

propostas curriculares oficiais, haja vista que circula socialmente a orientação da 

necessidade de o trabalho pedagógico ser desenvolvido por meio dos diversos 

gêneros discursivos. 

Outro destaque que fazemos, no que concerne à inserção da charge no 

processo pedagógico com os alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, é a 

respeito da necessidade de, a partir das postulações/indicações oficiais para o 

trabalho em sala de aula, (re)pensar sobre como incorporar o gênero nesse nível de 

ensino, pois a leitura da charge exige a mediação do professor para que o teor 

crítico da charge seja apropriado pelos alunos. Essa ação docente é necessária para 

que os educandos compreendam a charge como manifestação viva de um discurso.  

 

2.1 O GÊNERO DISCURSIVO CHARGE NAS PROPOSTAS CURRICULARES 

 

Evidencia-se, atualmente, que a perspectiva do trabalho pedagógico por meio 

dos diversos gêneros discursivos está em destaque no cenário educacional. Assim, 

para ilustrarmos de que maneira os discursos oficiais estão refletindo/incorporando 

essa discussão, no sentido da elaboração de propostas curriculares, selecionamos 

alguns documentos oficiais para verificação. 

O critério de escolha para a seleção dos documentos foi abranger três 

perspectivas: a federal (PCNs); a regional (Currículo da Associação dos Municípios 

do Oeste do Paraná – AMOP) e a local/municipal (Currículo da Secretaria Municipal 

de Educação – SEMED).  

No documento Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Linguagem, Códigos e suas Tecnologias – Ensino Médio 
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(2002), a charge aparece como indicação para a exploração de textos com suporte 

gráfico e semântico. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais – Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino 

Fundamental de Língua Portuguesa (BRASIL, 1998), direcionados para os alunos 

dos anos de 5ª e 6ª séries (terceiro ciclo) e 7ª e 8ª séries (quarto ciclo), a charge 

está presente no conjunto de gêneros da imprensa: notícia, editorial, artigo, 

reportagem, carta do leitor, entrevista e tira (BRASIL, 1998).  

As Diretrizes Estaduais Curriculares da Educação Básica de Língua 

Portuguesa do Estado do Paraná (PARANÁ, 2008) na recomendação do trabalho 

com os textos não-verbais, como caricatura, telas de pintura e símbolos, engloba a 

charge neste universo. Esse documento apresenta uma tabela em que a charge está 

classificada nos gêneros da esfera da imprensa: agenda cultural, anúncio de 

emprego, artigo de opinião, caricatura, carta ao leitor, carta do leitor, charge, 

classificados, crônica jornalística, editorial, entrevista (oral e escrita) (PARANÁ, 

2008). 

Com base no exposto, verifica-se que as propostas nos âmbitos federal e 

estadual propõem o trabalho com o gênero charge ao público dos Anos Finais do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. Mas, em relação ao ensino do 1º ao 5º ano, de 

que modo se configuram as propostas com os gêneros discursivos? Há orientação 

para o trabalho pedagógico com a charge nessa etapa do Ensino Fundamental? 

Antes de adentrarmos a discussão motivada por esses questionamentos, 

optamos por apresentar uma breve explanação acerca das concepções de 

linguagem presentes nos documentos. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais da Língua Portuguesa 

– PCNs (BRASIL, 1997), desenvolvidos para o público de alunos de 1ª a 4ª série25, 

não identificamos a adoção explícita de uma concepção de linguagem orientadora 

do documento, porém, alguns enunciados sugerem algumas inferências. Os 

Parâmetros, ao discorrerem acerca da linguagem, postulam: 

 

A linguagem, por realizar-se na interação verbal dos interlocutores, 
não pode ser compreendida sem que se considere o seu vínculo com 
a situação concreta de produção. É no interior do funcionamento da 
linguagem que é possível compreender o modo desse 

                                                           
25 Atualmente, a nomenclatura utilizada corresponde a Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º 
ano) e Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), devido à mudança ocorrida para ampliação 
do Ensino Fundamental para nove anos – Lei nº 11.274, de 2006. 
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funcionamento. Produzindo linguagem, aprende-se linguagem 
(BRASIL, 1997a, p. 22). 

 

Esse recorte apresenta alguns apontamentos que revelam uma aproximação 

com a perspectiva de linguagem bakhtiniana, que postula a linguagem como 

manifestação da interação social. 

Não é objetivo deste trabalho discutir a fundamentação teórico-metodológica 

do documento; por isso, acentuamos que inferimos em nossa leitura uma 

aproximação com esta corrente, mas não podemos assegurar a adoção da 

concepção como orientadora do documento. Pois, registramos que, no documento 

Livro 01 – Introdução aos parâmetros curriculares, encontra-se: 

 

A orientação proposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
reconhece a importância da participação construtiva do aluno e, ao 
mesmo tempo, da intervenção do professor para a aprendizagem de 
conteúdos específicos que favoreçam o desenvolvimento das 
capacidades necessárias à formação do indivíduo (BRASIL, 1997b, 
p. 33).  

 

Pelo excerto, também é visível que a perspectiva construtivista permeia o 

discurso do documento, o que denota uma possível divergência de perspectivas 

teóricas de compreensão da linguagem. 

 No que compete ao trabalho pedagógico com os eixos da língua portuguesa 

– linguagem oral, linguagem escrita, leitura e análise linguística –, o documento 

atesta que este necessita ser desenvolvido por meio dos diversos gêneros 

discursivos, pois 

 

Ensinar a escrever textos torna-se uma tarefa muito difícil fora do 
convívio com textos verdadeiros, com leitores e escritores 
verdadeiros e com situações de comunicação que os tornem 
necessários. Fora da escola escrevem-se textos dirigidos a 
interlocutores de fato. Todo texto pertence a um determinado gênero, 
com uma forma própria, que se pode aprender (BRASIL, 1997a, p. 
28, grifos nossos).  

  

O documento ainda especifica os gêneros discursivos indicados como 

adequados para o trabalho com a linguagem oral e com a linguagem escrita, e não o 

faz para a leitura e produção de textos. Contudo, ressalta que “[...] o critério de 
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seleção de quais textos podem ser abordados em quais situações didáticas cabe, 

em última instância, ao professor” (BRASIL, 1997a, p. 71). 

Na lista de gêneros recomendados para o trabalho com a linguagem escrita, 

entre gêneros como receitas, rótulos, parlendas e contos, aparecem os quadrinhos e 

textos de jornais. Constatamos, então, que a charge não aparece de forma direta 

nos parâmetros. 

Entretanto, ao considerarmos a charge como texto jornalístico de humor 

opinativo, é possível entendê-la como texto de jornal; e outra possibilidade é que o 

documento pode se referir aos quadrinhos de forma ampla, abrangendo outros 

gêneros de humor em conjunto, ou seja, a charge poderia estar inclusa nos 

quadrinhos, conforme a afirmação de Ramos (2010), já destacada no primeiro 

capítulo, ao apontar o posicionamento teórico que compreende os quadrinhos como 

grande rótulo que abarca diversos gêneros. 

Outra questão a ser pensada é que a ausência da charge pode revelar que os 

Parâmetros desconsideram a possibilidade da charge como gênero a ser abordado 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Essa hipótese imprime importância para a 

proposição do trabalho com charges aqui realizada, uma vez que defendemos a sua 

inserção no ensino, fundamentada no processo de mediação pedagógica a ser 

realizado pelo docente. 

Entretanto, se considerarmos o apontado nos PCNs, de que cabe ao 

professor a escolha dos gêneros e a própria orientação para o trabalho com as 

histórias em quadrinhos e textos de jornais, podemos afirmar, nessa perspectiva, 

que a charge, por opção do professor, poderá ser trabalhada nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. 

A ausência de indicação para o trabalho pedagógico com a charge nos 

Parâmetros de Língua Portuguesa que orientam os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, se comparada à indicação explícita da charge no documento 

destinado ao ensino nos anos posteriores, parece reafirmar o apontamento de que o 

gênero discursivo charge talvez não seja considerado apropriado para o público dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, segundo o documento. 
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Em relação ao currículo da AMOP26 (2007), este documento, ao discorrer 

acerca da contextualização histórica da Língua Portuguesa, esclarece que a 

concepção de linguagem como interação social orientará o referencial curricular. 

 

Tendo em vista as contribuições de Bakhtin (1982), na perspectiva 
da linguagem como modo de interação entre sujeitos, entendemos 
que, ao interagirmos com o outro, além de representarmos o mundo 
por meio da língua, construímos representações sobre ele, as quais 
colocamos em jogo na instância da interlocução (AMOP, 2007, p. 
143). 
 

A concepção de linguagem que orienta o ensino de língua materna no 

documento é a compreensão da linguagem como manifestação social, com 

destaque para a importância do trabalho com os gêneros discursivos: 

 

Pensar no ensino da Língua Portuguesa, nessa perspectiva, envolve 
pensar em ações (na escola) que favoreçam a interação verbal. Para 
que isso realmente se efetive, faz-se necessário garantir ao 
educando, por meio de um trabalho coletivo, compartilhado, o acesso 
às diferentes formas de linguagem presentes nos variados gêneros, 
pois quanto maior for esse contato, maior a possibilidade de se 
produzir idéias cada vez mais elaboradas (AMOP, 2007, p. 146).  
 

Nessa direção, o currículo postula o trabalho pedagógico por meio dos 

Gêneros Discursivos ou Gêneros Textuais27: “os encaminhamentos metodológicos 

na concepção sócio-interacionista da linguagem implicam a compreensão de que os 

gêneros são produzidos em função do uso geral da necessidade atual” (AMOP, 

2008, p. 147, grifos nossos). 

A charge aparece nominada de forma explícita no currículo quando este 

destaca os gêneros discursivos no aspecto tipológico de argumentar: discussão de 

problemas sociais controversos, sustentação, refutação, negociação de tomadas de 

decisão (AMOP, 2008), juntamente com os gêneros: carta ao leitor, carta de 

reclamação, propaganda, logotipos, rótulos, cartazes, anúncios, panfletos, folder, 

cartoon e resenhas. 

Verificamos, assim, que o currículo da AMOP, diferentemente dos PCNs, 

reitera marcadamente a opção pela perspectiva de linguagem bakhtiniana. Em 

                                                           
26 Esse currículo é conhecido na região oeste do estado como Currículo da Associação dos 
Municípios do Oeste do Paraná (Currículo da AMOP). 
27 Em nota de rodapé, no referido documento, os autores explicitam o uso do termo gêneros textuais 
como sinônimo de gêneros discursivos, como justificativa devido à familiaridade dos autores. 
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relação ao uso do termo ‘gêneros discursivos’, embora ambos estejam presentes 

nos dois documentos, a charge é mencionada no currículo da AMOP, mas nos 

Parâmetros, a alusão é feita de forma indireta. 

Já o Currículo para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED) do Município de Cascavel (PR) adota 

explicitamente como referencial teórico para a disciplina de Língua 

Portuguesa/Alfabetização a concepção bakhtiniana de linguagem, a saber: 

 

Bakhtin aborda a linguagem em consonância com a materialidade da 
vida social. Desse modo, não a separa dos sujeitos reais e 
concretos: aos falantes não cabe o papel de meros usuários de leis e 
códigos de uma língua determinada. Tal concepção de mundo e que 
permeia a linguagem, compreende o homem como um ser que se 
constitui na e pela interação, ou seja, inserido na complexa rede de 
relações sociais e dialógicas (CASCAVEL, 2008, p. 322). 

 

A opção por esse pressuposto teórico no Currículo da SEMED se justifica 

pela preocupação em relação ao trabalho com a linguagem na perspectiva dinâmica, 

real, constituída nas relações sociais, que, por sua vez, indica que o trabalho com 

Língua Portuguesa/Alfabetização deve possibilitar aos alunos a compreensão da 

linguagem como manifestação social. 

O documento define o acento, assim, em um trabalho pedagógico sobre 

linguagem (leitura e escrita) por meio dos gêneros discursivos: 

 

[...] é necessário que o professor explore os diversos gêneros 
discursivos que refratam a amplitude da atividade humana, bem 
como trabalhe efetivamente os conteúdos pertinentes aos eixos de 
Língua Portuguesa por meio da utilização das tipologias textuais 
inseridas nos gêneros (CASCAVEL, 2008, p. 337 – grifos nossos). 

 

Ao enfatizar o ensino por meio dos diferentes gêneros do discurso, o currículo 

apresenta um quadro com a exposição de diversos gêneros para esse trabalho, em 

que a charge se encontra no rol dos gêneros folclóricos, juntamente com histórias 

em quadrinhos, adivinhas, parlendas, trava-línguas, cantigas de rodas, provérbios, 

tiras e anedotas (CASCAVEL, 2008, p. 347-348). 

Constatamos, então, que, entre essa diversidade, a charge pode e deve ser 

explorada com os alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, desde que 
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ocorra o processo de mediação pedagógica adequada (tema que será abordado no 

próximo capítulo). 

Entre os documentos destacados para este estudo, o único que aborda de 

forma explícita a categoria ‘mediação’ é o Currículo da SEMED, que, marcadamente, 

assume a opção pelo Método Materialista Histórico-Dialético e a concepção 

bakhtiniana de linguagem. Como a ênfase nesta pesquisa está no processo de 

mediação para a inserção das charges nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

esse aspecto mereceu atenção especial em nossa leitura do documento. 

Dessa forma, no que compreende o trabalho do professor, o currículo ressalta 

que “[...] é necessário que o trabalho com a leitura, mediado pelo professor, propicie 

a formação de um leitor que apreenda o significado/sentido dos discursos, 

interpretando os elementos sócio-históricos que o constituem” (CASCAVEL, 2008, p. 

326). Ao colocar ênfase no papel do professor e ao inserir os gêneros discursivos no 

processo ensino-aprendizagem, (e entre eles a charge), inferimos, por este excerto, 

que o trabalho com a charge, ou com outros gêneros, deverá propiciar uma leitura 

capaz de compreender o gênero como manifestação das relações sociais. 

Esse documento explicita que  

 

A mediação do professor possibilita ao aluno a compreensão das 
características discursivas que refratam as condições de produção e 
circulação do gênero discursivo na sociedade, suscitando 
indagações como: quem produziu o texto? Como o produziu? Com 
que intenção produziu? Para quem produziu? [...] (CASCAVEL, 2008, 
p. 334). 

 

A charge, segundo essa postulação, seria explorada a partir dos seguintes 

elementos: autor, intencionalidade do gênero, interlocutores, produção (temática que 

será abordada na proposta de encaminhamento com charges no terceiro capítulo). 

 O currículo da SEMED, na mesma direção dos demais, preconiza a 

importância dos gêneros discursivos no aprendizado da Língua 

Portuguesa/Alfabetização. Observamos, ainda, a preocupação explícita com o 

trabalho de mediação a ser realizado pelo professor para a inserção dos gêneros no 

ensino. 

 O intuito de apresentar as propostas curriculares remeteu justamente à 

observação de como a categoria gêneros discursivos, em especial o gênero charge, 

é abordada nas propostas. Conforme foi exposto, as propostas curriculares, em 
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termos de discurso metodológico, orientam atualmente para que o trabalho 

pedagógico, em especial no que concerne ao ensino de Língua Portuguesa, 

desenvolva-se por meio de atividades com os diversos gêneros discursivos. 

A ênfase no trabalho pedagógico por meio dos gêneros discursivos, que tem 

sido difundida largamente, revela o movimento das pesquisas em torno da 

Alfabetização, da Linguística e da Língua Portuguesa, que, por meio de referenciais 

interacionistas, ou sociointeracionistas, na área da linguagem, contrapõem-se à 

visão normativista do ensino da língua e defendem um ensino pautado na função 

social da linguagem, na noção de língua em uso, real, interlocutiva, como forma de 

interação em sociedade. Vejamos:  

 

Mas, se o ensino de linguagem não se dá, como querem os 
tradicionalistas, calcado no eixo normativo, [...] quando tiramos de 
foco o ensino de regras e conceitos, o que passa a ser nosso objeto 
de ensino? 
A resposta central dos linguistas a essa pergunta é que o objeto de 
estudo privilegiado no ensino de linguagem, [...] deve ser o texto, na 
medida em que ele é, de fato, a manifestação viva da linguagem 
(FARACO; CASTRO, 1999, s.p. grifos nossos). 

 

Segundo Faraco e Castro (1999), o termo utilizado por Bakhtin em suas obras 

não foi ‘texto’, e sim ‘enunciado’. Porém, a reflexão do teórico russo sobre 

enunciado, na posição dos autores, parece ilustrar o conceito, na medida em que é 

empregado como linguagem em uso. 

Corroboramos o que afirmam esses autores, e entendemos, nesta 

dissertação, o texto como enunciado. Assim, o objeto de ensino da linguagem deve 

abarcar o texto, por meio dos diversos gêneros discursivos que circulam 

socialmente, haja vista que estes são manifestações vivas da linguagem, e a charge 

compreende uma dessas possibilidades de manifestação.  

No entanto, observemos o apontamento de Fiorin (2008) no que diz respeito à 

propagação do ensino com gêneros discursivos no Brasil: 

 

Cada um lê o Bakhtin que serve a seus propósitos. Com o conceito 
de gêneros do discurso não foi diferente. No Brasil, o discurso 
pedagógico apropriou-se dele. Depois que os Parâmetros 
Curriculares Nacionais estabeleceram que o ensino de Português 
fosse feito com base nos gêneros, apareceram muitos livros didáticos 
que vêem o gênero como um conjunto de propriedades formais a que 
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o texto deve obedecer. O gênero é, assim, um produto, e seu ensino 
torna-se, então normativo. Sob a aparência de uma revolução no 
ensino de Português está-se dentro da mesma perspectiva normativa 
com que se ensinava gramática (FIORIN, 2008, p. 60). 

 

Concordamos com Fiorin no sentido de que não se trata da incorporação dos 

gêneros discursivos no ensino como “modismo”. Não se deve inserir a charge e 

outros gêneros de forma isolada em sala de aula, descolando-os dos campos de 

atividade, das necessidades sociais que os produziram, e nem inseri-los sem a 

reflexão do porquê deste ou daquele gênero, ou a partir de trabalho que utilize a 

charge apenas como pretexto para abordagem dos aspectos linguísticos/normativos. 

Trata-se, sobretudo, de abordar a charge como manifestação discursiva, intencional; 

como produção histórica, efetivada por um chargista que prevê um interlocutor no 

horizonte social. 

Entendemos que, nesse sentido, há um grande desafio posto para o 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico que possibilite a compreensão dos 

gêneros discursivos como enunciados sociais e históricos e que atendam a dados 

propósitos de interlocução social.  

Nessa direção, faz-se necessária a discussão acerca do processo de inserção 

do gênero charge no trabalho pedagógico com os alunos dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, bem como o debate da charge como gênero possível de ser 

trabalhado nesse nível de ensino, desde que ocorra um trabalho de mediação 

pedagógica coerente. 

 

2.2 A INSERÇÃO DA CHARGE NO TRABALHO PEDAGÓGICO COM O ALUNO 

DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Constatar que “as pesquisas no Brasil sobre o humor são muito recentes e 

não são de natureza pedagógica. São de natureza historiográfica e literária, 

principalmente” (ARAUJO, 2006, p. 16), reitera os resultados encontrados no 

mapeamento realizado no banco da Capes, apresentado na introdução, e evoca a 

pertinência da discussão sobre o processo de inserção e mediação necessário para 

o trabalho pedagógico com charges nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Nessa direção, refletir sobre esse processo nos sugere a discussão sobre a 

relação da escola com o humor. Para Araujo (2006), o riso, embora tratado como 
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supérfluo pela escola, faz parte do processo do desenvolvimento cognitivo e 

emocional. “Como emoção, socialização e cognição, o humor é importante na 

escola. Ensinando o sentimento do contrário, desafrouxando o laço que amarra a 

subjetividade, criando um choque entre uma grandeza infinita e uma infinita miséria” 

(ARAUJO, 2006, p. 290). 

Em consonância com a posição de Araujo, quando afirma que o riso é 

considerado como supérfluo pela escola, Larrosa (2003), ao abordar a relação entre 

o riso e a Pedagogia, afirma, de forma convicta, que o riso é algo proibido, ou 

deveras ignorado no campo pedagógico. 

Se concordarmos com os autores que analisam o riso como arte proibida na 

escola, poderíamos dizer que isso reflete a própria relação com o gênero charge na 

escola, uma vez que se trataria um texto de humor proibido, capaz apenas de 

provocar o riso. 

Segundo Araujo (2006), o riso parece o avesso da educação. A expressão do 

humor não se reflete na rotina cotidiana, nas escolhas de textos, nos desenhos. Há 

predominância da sisudez ao se discutir conceitos, projetos. Contudo, a autora 

ressalta a importância de se destacar a abordagem do humor que defende em sua 

tese, da qual compartilhamos: 

 

Quando tratamos de educação não dizemos do simples deboche, do 
ridicularizar o outro. Mas ao trabalharmos com o humor contribuímos 
com os alunos, para uma nova possibilidade: a flexibilidade das 
questões e a capacidade de sonharmos com uma resposta, uma 
solução para um problema humano, coletivo ou individual, que por 
vezes achamos que não terá solução (ARAUJO, 2006, p. 101). 

 

A inserção da charge no trabalho pedagógico é a resposta sobre a 

possibilidade de o humor estar presente na relação em sala de aula28, contribuindo 

para o processo de formação de leitores. Não se trata de apenas rir do/pelo 

veiculado na charge, do sujeito político ridicularizado, mas de como avançar desse 

riso à reflexão possível de ser realizada pelo trabalho de mediação. Pois, “no espaço 

das relações educativas, o humor e o riso como sua expressão, significam uma nova 

                                                           
28 “Não somente cada período da vida possui e conserva seu valor como também esses diferentes 
valores dos diferentes momentos estão aptos a se enriquecerem uns aos outros, e desse modo a 
educação se faz possível – o que significa que [...] é possível uma educação da alegria” (SNYDERS, 
1993, p. 65-66). Concordamos com o autor e apostamos na educação da alegria possível de ser 
concretizada na sala de aula, pois há espaço para a inserção dos gêneros de humor nessa direção. 
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maneira de ler a realidade e responder de modo diferente do qual muitas vezes a 

escola está acostumada” (ARAUJO, 2006, p. 96). 

Quando se diz do “costume” da escola no trato de ensinar novas formas de 

leitura da realidade, denuncia-se que há resquícios ainda de uma cultura de 

exclusão do humor, do riso na escola, que resulta na inserção escassa ou ausente 

desses gêneros no ensino.  

Defende a autora que 

 

O humor desenvolve uma categoria do pensamento que é a da 
flexibilidade. Frente a momentos de tensão, o humor é capaz de dar 
o seu recado. É a flexibilidade do pensamento, na imaginação e na 
ação. 
O desenho de humor traz dois inconvenientes à escola: desestabiliza 
as relações de poder e trabalha com outras verdades. E pode 
desenvolver o pensamento criador e propiciar os meios pelos quais 
os jovens podem desenvolver suas representações imaginativas e 
originais sem censura (ARAUJO, 2006, p. 124). 

 

Essas características possibilitadas pelo humor, podemos dizer, são quase 

inexistentes na escola, justamente pela cultura da seriedade como sinônimo de 

sisudez enraizada na tradição escolar.  

Se considerarmos o dito pelos autores (ARAUJO; LARROSA), de que há uma 

cultura de exclusão do humor na escola, os gêneros de humor, por conseguinte, não 

possuem marcadamente espaço. “Apesar do fácil acesso do desenho de humor 

enquanto arte pública, pois é veiculada por jornais e revistas, as escolas não 

incorporaram essa linguagem” (ARAUJO, 2006, p. 181). 

A discussão da não incorporação ou da incorporação deficitária da linguagem 

do humor no processo ensino-aprendizagem é algo necessário que nos chama a 

refletir sobre os possíveis porquês dessa exclusão. Ao pensarmos na charge, 

devemos considerar que 

 

O desenho de humor como arte pública traz a dificuldade diária da 
leitura. E alguns desenhos denominados charges aumentam a 
dificuldade de compreensão por se tratar de um tema específico: a 
política do país, estado ou cidade. A escola normalmente não 
assume tal linguagem como necessária. Por mais que presenciemos 
a participação da imagem em todos os lugares, devido ao avanço 
tecnológico e à rápida réplica, a alienação também nunca esteve tão 
presente, impedindo um olhar crítico sobre ela. A educação do olhar 
não é inerente ao currículo escolar, sendo tão necessária. Passados 
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mais de cem anos dos quadrinhos impressos, confirmamos que a 
charge é pouco pesquisada pelas escolas e quando muito aparece 
rapidamente em páginas de livros de português, pois, por algum 
problema, muitos livros de Educação Artística não veicula essa arte 
(ARAUJO, 2006, p. 184). 

 

A autora compreende o conceito de desenho de humor de forma ampla, 

abrangendo as charges, os cartuns e as caricaturas. Notamos que Araujo alerta que 

a charge é pouco pesquisada pelas escolas, o que implica afirmar, por conseguinte, 

que isso pode influenciar na não exploração desse gênero no processo ensino-

aprendizagem, impedindo o contato do aluno com a riqueza estética/política de um 

gênero indispensável que poderá, pelo trabalho de mediação docente, favorecer 

leituras profundas dos acontecimentos sociais. 

Concordamos com a autora ao apontar a dificuldade na compreensão da 

charge em virtude de sua especificidade em retratar a política do país; por isso, 

apostamos na mediação como propulsora para sua inserção no ensino. 

Nessa direção, torna-se crucial refletir sobre a incorporação desses gêneros 

no ensino e, no caso desta pesquisa, promover a discussão teórico-metodológica 

em relação ao gênero discursivo charge, pois, devido a “[...] uma formação 

puramente textual, muitos leitores de texto não conseguem ler desenho de humor” 

(ARAUJO, 2006, p. 178). Ou seja, por conta de uma cultura extremamente marcada 

pelo culto aos textos verbais, há, na prática escolar, reflexos desse modelo. Isso 

acarreta na dificuldade da leitura dos desenhos de humor, segundo a autora, o que 

indica a necessidade do trabalho com esses gêneros. 

Compreendemos a relevância do trabalho pedagógico por meio dos gêneros 

discursivos na medida em que estes sejam ensinados/aprendidos como 

manifestações reais de enunciados oriundos das necessidades de interação social 

das diversas esferas da atividade humana, que cumprem uma função social no 

processo de interlocução dessa mesma sociedade. 

O trabalho pedagógico com o gênero discursivo charge necessita escapar do 

limite classificatório dos gêneros, para poder propiciar o conhecimento da charge 

como resultado das relações dos homens e de suas visões da realidade; a 

manifestação de como compreendem o mundo, posicionando-se, de algum modo, 

por meio de uma leitura humorística e crítica.  

Ao tomarmos a charge como objeto de nossa pesquisa, é porque ela (a 

charge), como um gênero discursivo, pode ser ensinada e discutida em sala de aula 
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como possibilidade para desenvolver a leitura crítica das teias sociais, preparando o 

aluno para compreender os explícitos e implícitos nela manifestados. 

A charge, como gênero oriundo da esfera jornalística/humorística, motiva-nos 

a pensarmos sobre os meios de veiculação/acesso e, consequentemente, o conjunto 

de leitores que essa esfera alcança. É correto afirmar que as crianças, em outras 

situações, fora da escola, podem ler charges em jornais ou na internet, pois as 

imagens circulam socialmente e chamam a atenção das crianças.  

Mas, considerar a veiculação da charge principalmente nos jornais 

impressos/eletrônicos, em revistas e em sites, e que grande parte da população não 

possui acesso a internet ou assinatura de jornais, suscita repensarmos na 

importância da inserção do gênero discursivo charge nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, isso porque talvez seja a escola um dos únicos locais que os alunos 

das camadas populares têm para manter um primeiro contato com a charge e 

proceder a sua leitura compreensão, de modo sistematizado, orientado, mediado. 

Pensar a charge como gênero que emerge da esfera jornalística e que se 

dirige a um público leitor específico (geralmente adultos, ledores de jornais) 

pressupõe a necessidade de ponderarmos acerca do processo pedagógico com a 

charge em sala de aula, especialmente com relação à maneira de “didatizar” o 

gênero, com o intuito de propiciar aos interlocutores (os alunos, as crianças) a 

riqueza estética e crítica do texto chargístico. 

Aqui se encontra o ponto nevrálgico: a inserção do gênero charge em sala de 

aula, haja vista que não basta inseri-lo; a questão é como fazê-lo de modo que 

possa ser ensinado didaticamente, como expressão da linguagem em uso, e não 

uma formatação do ensino tradicionalista e normativista de linguagem, em que a 

forma, o sistema e a regra suplantam a interlocução de homens em sociedade, com 

seus juízos de valor e intencionalidades, uma vez que 

 
Sua temática, em geral, versa sobre o cotidiano – questões sociais 
que afligem, irritam, desgostam, confundem. Essas questões 
focalizam os universos de referência ao público, expondo 
testemunhos, registrando perplexidades, apontando falhas, 
satirizando pontos de vista, desvelando motivações ocultas, 
introduzindo questionamentos. Por natureza é polêmica (FLÔRES, 
2002, p. 11). 

 

Por representar justamente o cenário social político, a charge possui natureza 

polêmica, como atestado por Flôres. Logo, o caráter do polêmico presente na charge 



68 

 

pode e deve ser explorado com os alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

provocando, assim, leituras do mundo político que não deixam de ser refrações do 

mundo real/social. 

O grande desafio se assenta sobre o desenvolvimento de um trabalho 

pedagógico em sala de aula que incorpore a charge como esse gênero imerso no 

humor crítico, em que a mediação do professor é essencial para que, além do riso 

imediato, a charge cumpra também um papel educativo que vise à formação da 

criticidade em seu leitor.  

Ramos (2010, p. 16), na obra A leitura dos quadrinhos, aponta que “ter uma 

noção clara do que se trata cada gênero contribui muito para uma leitura mais 

aprofundada e crítica dos quadrinhos e ajuda na elaboração de práticas 

pedagógicas na área da educação”. Assim, o conhecimento sobre a charge pelo 

professor é indispensável; sobretudo, faz-se necessário um processo de 

incorporação do gênero discursivo charge no processo ensino-aprendizagem que 

possibilite uma leitura atenciosa desse gênero. Nessa direção, torna-se primordial a 

forma como o professor medeia com o aluno o trabalho pedagógico com o gênero 

em questão. 

Flôres na obra A leitura da charge, ressalta que o temperamento ideológico 

das mensagens expressas nas charges é alto, e como gênero possui um lugar social 

definido, “[...] o mostrar e o dizer da charge têm lugar social bem inscrito, 

pressupondo um conhecimento enciclopédico considerável. Sua leitura é exigente” 

(FLÔRES, 2002, p. 11). 

Corroboramos a afirmação da autora, porque entendemos que o 

conhecimento das características desse gênero pelo professor é fundamental para a 

inserção da charge no trabalho de sala de aula, pois, “caso o leitor não consiga 

recriar o contexto, reconstituí-lo, a compreensão fica – numa proporção maior do 

que na de outros tipos de texto – comprometida e até inviabilizada” (FLÔRES, 2002, 

p. 84). O professor, nesse sentido, irá propiciar aos alunos os elementos/meios para 

possibilitar essa reconstrução dos fatos/episódios, viabilizando uma leitura 

significativa. 

Na mesma direção, Silva (2008) assevera: “longe de ser um texto de fácil 

leitura, por ser engraçado ou por conter imagens, uma boa charge ou um cartum de 
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qualidade, revelam-se espaços de amplo diálogo com o leitor, cuja participação é 

movida pela reflexão [...]” (SILVA, 2008, p. 98). 

O trabalho pedagógico pode viabilizar essa leitura exigente, consequente, 

necessária para a compreensão dos sentidos explícitos/implícitos na charge, pois “a 

charge permite o riso, é claro. Mas até quando vamos rir sem ter consciência exata 

de que ou de quem estamos rindo?” (FLÔRES, 2002, p. 76).  

Todo enunciado/texto pressupõe uma resposta ativa, o que Bakhtin (2011) 

denomina como atitude responsiva, ou seja, ao realizar a leitura de uma charge, 

realizamos inferências, rememoramos fatos, agimos diante do discurso. Ao 

incorporar a charge no processo ensino-aprendizagem, inúmeras leituras poderão 

ser manifestadas pelos alunos, pois os sentidos são oriundos das experiências 

sociais de cada sujeito singular. E, por meio do diálogo/debate no trabalho 

pedagógico, com seus detalhes constituintes explicitados, com os pormenores 

considerados, interpretados e contextualizados, a charge pode favorecer a reflexão 

crítica dos educandos, pois 

 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza 
ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante 
diverso); toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou 
naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante 
(BAKHTIN, 2011, p. 271). 
 

Se a compreensão do enunciado é responsiva, isto sugere que a 

leitura/compreensão da charge pelo leitor está carregada dos sentidos e valores que 

o constitui. Ao pensarmos na peculiaridade do humor crítico presente na charge, 

inferimos a possibilidade da desenvoltura crítica por meio da mediação no/do 

trabalho pedagógico. 

 

Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em 
relação a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto 
correspondente. A cada palavra da enunciação que estamos em 
processo de compreender, fazemos corresponder uma série de 
palavras nossas, formando uma réplica. Quanto mais numerosas e 
substanciais forem, mais profunda e real é a nossa compreensão 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 131-132). 

 

Na leitura da charge, o leitor age ativamente/responsivamente ao texto lido, 

ou seja, os leitores (alunos, professor) poderão rir, questionar, concordar, discordar, 
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falar, debater sobre ela de inúmeras maneiras, cada qual realizando uma leitura 

ativa responsiva, o que implica afirmar que o processo de mediação pode auxiliar o 

aluno a realizar réplicas cada vez mais elaboradas e captar o humor crítico imerso 

no gênero. 

Compreendemos que o dito pelos autores, em relação à leitura exigente que a 

charge remete, está nos moldes do que asseveram Faraco e Castro (1999) no que 

compete à leitura, ao discutirem o ensino de língua materna: 

 

Com relação à leitura, o princípio nos indica que a produtividade do 
ato de compreensão da palavra alheia, do texto que o nosso aluno lê, 
está diretamente ligada à capacidade do professor de reconstruir os 
determinantes contextuais – contexto histórico imediato ou distante, 
situação do autor nesse contexto (seus valores), influências 
estilísticas e/ou ideológicas do autor ou dos atores etc. – geradores 
do texto, cobrindo-o com questões pertinentes que busquem explorar 
aqueles aspectos que uma leitura superficial normalmente deixa 
escapar (FARACO; CASTRO, 1999, s.p, grifos nossos). 

 

Nessa direção, é notória a importância do professor no trabalho com a leitura 

do gênero charge, uma vez que tal mediação será responsável pela compreensão 

da charge como gênero que circula socialmente, que é produção humana, possui 

um autor, finalidade, emerge de um contexto, ou seja, o intuito do trabalho 

pedagógico com a leitura de charges nos Anos Iniciais é a realização do ato de ler 

criticamente: 

 

Ler significa, em primeiro lugar, ler criticamente, o que quer dizer 
perder a ingenuidade diante do texto dos outros, percebendo que 
atrás de cada texto há um sujeito, com uma prática histórica, uma 
visão de mundo (um universo de valores), uma intenção. Significa 
também ler compreensivamente, o que implica reagir ao texto, 
responder a ele, identificando as vozes sociais que o compõem, e 
concordando com elas, ou delas discordando; rindo delas, 
emocionando-se com elas, aplaudindo-as, rejeitando-as, 
assimilando-as, repetindo-as, redizendo-as, parodiando-as 
(FARACO, 2002, p. 101, grifos do autor). 

 

Concordamos com Faraco e apostamos na atitude de ler criticamente, 

possível de ser trabalhada com as crianças, e a charge merece espaço por ser um 

gênero perspicaz. O autor ainda pondera que ler e texto devem ser entendidos em 

relação a textos escritos e falados. Complementa que 
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[...] por extensão metafórica do conceito de ler e de texto, queremos 
abranger também a recepção (leitura) de manifestações (textos) em 
outras linguagens, combinadas ou não com a linguagem verbal. Essa 
extensão ajuda a compreender de forma integrada a linguagem 
verbal as outras linguagens (as artes visuais, a música, o cinema, a 
fotografia, a semiologia gráfica, o vídeo, a televisão, o rádio, a 
publicidade, os quadrinhos, as charges, a multimídia e todas as 
formas infográficas), percebendo seu chão comum (são todas 
atividades sociointeracionais) e suas especificidades (seus diferentes 
suportes tecnológicos; seus diferentes modos de composição e de 
geração de significados) (FARACO, 2002, p. 101, grifos nossos). 

 

Verificamos, portanto, que a charge, como gênero verbo-visual, merece 

atenção especial do professor, e sua leitura deve ser ensinada, provocada na 

escola, desde os primeiros anos escolares, instigando/possibilitando aos alunos 

atitudes de pensar, questionar, avaliar, concordar, discordar sobre os eventos 

representados. 

Assim como Vergueiro (2009, p. 31) assinala a necessidade de uma 

alfabetização para o gênero história em quadrinhos, concebemos ser a mesma 

alfabetização indispensável para a leitura do gênero discursivo charge: o aluno 

precisa aprender a ler charges.  

Consideradas as constatações aqui resgatadas, a saber: os desenhos de 

humor raramente inseridos na educação, o predomínio dos textos verbais no 

trabalho pedagógico, o humor como opositor ao conteúdo escolar, a charge não 

considerada nos Parâmetros dos Anos Iniciais de forma explícita; defendemos a 

importância do aprendizado29 da leitura de charges, na escola, desde a mais tenra 

idade. 

É sabido que as imagens, aqui pensando na charge, chamam a atenção dos 

leitores, em geral, e das crianças, em particular, pelo recurso visual presente, pois 

“[...] não se observa uma charge como se lê um jornal, se assiste um filme ou se 

devora um bom romance” [...] (TEIXEIRA, 2005, p. 12). E concordamos que “a 

charge é um tipo de texto que atrai o leitor” (ROMUALDO, 2000, p. 5), mas, 

especialmente porque instiga, chama a leitura, visto que “o lugar da imagem é o 

mundo, e a roda da vida gira porque a escrita não esgota o visível” (TEIXEIRA, 

2005, p. 72).  

                                                           
29 Optamos pelo emprego do termo aprendizado, pois esse assume significado mais amplo (interação 
social). Ver Oliveira (2010). Referência completa ao final do trabalho. 
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A atração provocada pela charge, se explorada em sala de aula nos Anos 

Iniciais, além de favorecer o contato dos alunos com esse gênero, ainda, quiçá, 

provocará o gosto pela leitura em geral. 

Ler charges é uma atividade necessária, em que o trabalho pedagógico do 

professor, de forma sistematizada, propiciará o contato/exploração do gênero, 

buscando o aprendizado por parte do aluno na maneira peculiar de ler esse texto 

verbo-visual. 

E, pelo fato de a charge ser considerada de leitura difícil (exigente, como 

vimos), há necessidade da inserção do gênero desde os primeiros anos escolares. 

Pelo trabalho de mediação docente, o aluno aprenderá a ler o gênero. O que se quer 

é um aprendizado de leitura de charges que se concretize como momento de 

realização de uma leitura crítica, em que o teor político imerso no tom humorístico da 

charge seja apropriado pelos alunos. Desse modo, consideramos que a mediação 

realizada pelo professor é o elemento central que poderá suscitar/provocar a 

reflexão sobre a possibilidade do trabalho pedagógico de leitura da charge com os 

alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com vistas a um riso que capture a 

crítica. 

E, nesse processo mediador, apresentamos a Metodologia da Mediação 

Dialética como uma possibilidade de, pela charge, desenvolver, no processo ensino-

aprendizagem, a criticidade do aluno.  
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3 O GÊNERO DISCURSIVO CHARGE POR MEIO DA METODOLOGI A DA 

MEDIAÇÃO DIALÉTICA: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Apresentados os pressupostos bakhtinianos que orientaram a discussão e a 

leitura do gênero discursivo charge, bem como realizadas a apresentação das 

propostas curriculares vigentes e a reflexão acerca da inserção do gênero no 

processo ensino-aprendizagem, neste capítulo, o objetivo é abordar a Metodologia 

da Mediação Dialética – MMD como subsídio para o trabalho pedagógico com o 

gênero discursivo charge em sala de aula, bem como a possibilidade de uma leitura 

com charges que favoreça a desenvoltura da criticidade nos alunos dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental. 

É notória, no construto do gênero discursivo charge, a irreverência no modo 

de denunciar, criticar, por meio do humor, os acontecimentos/fatos políticos, com um 

estilo subversivo, de teor crítico. Logo, a mediação pedagógica poderá favorecer o 

aprendizado do aluno na captação da crítica presente, para além do imediatamente 

apreensível na charge. 

Dessa maneira, apresentamos a MMD e, em especial, discutimos como se 

desenvolve a operacionalização de uma aula por meio dessa perspectiva. Para 

tanto, selecionamos algumas charges e simulamos uma situação didática do 

trabalho pedagógico com esse gênero na perspectiva da MMD. 

 

 

3.1 O GÊNERO DISCURSIVO CHARGE E A METODOLOGIA DA MEDIAÇÃO 

DIALÉTICA 

 

O diálogo com as categorias bakhtinianas gêneros do discurso, ideologia, 

polifonia e carnavalização, abordadas no primeiro capítulo, ilustrou a perspectiva 

que orienta a leitura da charge aqui realizada. Isto é, compreendemos esse gênero 

como expressão ideológica, que emana de uma visão de mundo, com determinada 

finalidade. 

Como já abordado no segundo capítulo, as pesquisas sobre gêneros 

humorísticos essencialmente não são de natureza pedagógica, o que revela a 

importância do tratamento que queremos dar à charge, sob o enfoque pedagógico, 
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e, inclusive, como possibilidade no processo ensino-aprendizagem nos Anos Iniciais 

(1º ao 5º ano). 

Nessa direção, pensar na exploração do gênero discursivo charge sob uma 

perspectiva que contribua para o favorecimento da criticidade nos motivou à 

discussão a partir da Metodologia da Mediação Dialética – MMD. 

Ressaltamos que a escolha por essa metodologia se justifica por se tratar de 

um referencial peculiar que discute o processo ensino-aprendizagem, com foco na 

aula, desde o planejamento à operacionalização, na perspectiva da lógica dialética, 

que traremos a seguir. 

Entendemos que a charge, por si só, não provoca nos alunos a criticidade, daí 

a necessidade de ponderarmos sobre um trabalho pedagógico com as charges no 

processo ensino-aprendizagem, por meio de uma metodologia de trabalho docente 

que concorra para esse fim. A MMD representa essa possibilidade em virtude de sua 

orientação, visando ao aprendizado crítico e transformador do aluno. Contudo, não 

desconsideramos a existência de outros referenciais que, há longo período, 

debruçam-se sobre a temática mediação pedagógica, e de estudos que postulam a 

didática na perspectiva de uma aula crítica. 

É sabido que a mediação, como categoria recorrente no campo pedagógico, é 

tributária dos estudos da Teoria Histórico-Cultural30, que postula que as relações 

sociais ocorrem pelo processo de mediação entre sujeitos. 

No que concerne especificamente à questão da mediação em sala de aula, 

Fontana (2000), no livro Mediação Pedagógica na sala de aula, como professora-

pesquisadora em pesquisa de campo, discute o processo de apropriação dos 

conceitos na criança no contexto escolar, fundamentada na perspectiva histórico-

cultural, e acentua a mediação realizada pelo outro no trabalho pedagógico como 

essencial para o processo ensino-aprendizagem. 

Outro referencial no que diz respeito à didática na sala de aula, na 

perspectiva crítica, é Gasparin (2009), que, fundamentado nos postulados da 

Pedagogia Histórico-Crítica, desenvolve um trabalho com ênfase na didática de aula. 

Segundo o autor, trata-se de uma proposta fundamentada teórico-

metodologicamente nos pressupostos do Materialismo Histórico-Dialético, 

                                                           
30 Corrente da psicologia que possui como principal expoente o autor Vigotski. Para essa perspectiva, 
por meio da mediação cultural, realizada em sociedade, o sujeito se apropria da cultura e se 
humaniza.  
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perspectiva da Teoria Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica. Contudo, o 

autor explicita que se trata de uma possibilidade de didática a partir da Pedagogia 

Histórico-Crítica, e não a didática dessa perspectiva, revelando que outras leituras 

são possíveis. O autor interpreta os passos da Pedagogia Histórico-Crítica 

elaborados por Saviani e tece uma abordagem didática para esses passos.  

De acordo com Gasparin (2009), esses passos compreendem: a) a prática 

social inicial – considerada como contextualização do conteúdo, em que se 

evidencia a relação do conteúdo presente na prática social (ponto de partida) e se 

conhece a prática social imediata do aluno a respeito do conteúdo; b) a 

problematização – momento em que se inicia o trabalho com o conteúdo 

sistematizado, em que a prática social é problematizada, posta em xeque, 

interrogada; c) a instrumentalização – caminho pelo qual o conteúdo é 

sistematizado, possibilitando aos alunos a assimilação, recriação e incorporação, 

como instrumento de construção pessoal e profissional; d) a catarse – a síntese a 

que o aluno chegou (cotidiano-científico); e e) a prática social final – um novo modo 

de compreender a realidade, voltando à prática social inicial, modificada pela 

aprendizagem. 

Contudo, ressaltamos que nossa escolha pela perspectiva metodológica aqui 

adotada – a MMD – é devida ao fato de, nesse referencial, termos encontrado 

explicitamente/minuciosamente a abordagem da aula desde a discussão dos 

fundamentos da lógica dialética e mediação pedagógica, com foco no processo de 

planejamento da aula (escolha dos conteúdos, conhecimento da ciência de 

referência) até o processo de avaliação, o que orientou as proposições de 

encaminhamento de aula com as charges escolhidas/destacadas. 

O livro Mediação dialética na educação escolar: teoria e prática é expressão 

das pesquisas acadêmicas desenvolvidas ao longo da trajetória acadêmica de seus 

autores, reunindo as aproximações das temáticas de investigações: mediação, 

organização metodológica e aula (OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007). 

Em especial, “[...] a proposição metodológica de elaboração do conteúdo de 

ensino e de desenvolvimento deste em uma prática de aula, na perspectiva da 

mediação dialética” (OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007, p. 136-137) é resultado 

de pesquisas – com início na dissertação de mestrado de Arnoni, com continuidade 

em sua tese de doutorado e em investigações em desenvolvimento. 
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De acordo com Arnoni (2008), a MMD corresponde a uma “[...] proposição 

metodológica que operacionaliza o método dialético e a concepção de mundo que 

este informa, a totalidade, entendida como complexo de complexos que expressa o 

movimento real da realidade” (ARNONI, 2008, p. 1). Trata-se de uma postulação da 

aula como dimensão filosófica, que concebe esse momento de forma crítica. 

Para melhor compreensão da MMD, faz-se necessário esclarecermos suas 

categorias, a saber: metodologia, mediação e dialética. Sem dúvida, a metodologia 

utilizada pelo professor em sala de aula constitui-se como um dos aspectos que 

implica diretamente no processo de apropriação do conhecimento sistematizado e 

científico pelo aluno. Compreendemos a metodologia como expressão de um 

método (concepção de sociedade, homem, mundo, educação), uma vez que 

 

A questão metodológica apresenta-se mais complexa do que aponta 
ser e reveste-se de significado político por realizar a articulação de 
uma teoria de compreensão da realidade com uma prática 
específica, tendo em vista o contexto histórico e social que as gerou 
(OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007, p. 144, grifos nossos). 

 

A metodologia é um caminho por meio da leitura de determinado método. 

Assim, o encaminhamento metodológico é a operacionalização dessa visão de 

realidade dada pelo método. Observemos: “[...] o método é um caminho teórico para 

se investigar o real e o estudo teórico sobre a influência deste método em uma 

prática a questão metodológica da aplicabilidade do método constitui a metodologia 

de ensino” (OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007, p.144). 

Sobre mediação, de acordo com Oliveira, Almeida e Arnoni (2007), esta “é um 

atributo exclusivo do ser humano, compreendido aqui como ser social, pois somente 

o ser humano pode ascender ao plano do mediato e, assim, estabelecer relações de 

mediação com a natureza e com outros seres humanos” (2007, p.104, grifos dos 

autores). 

A mediação só ocorre no processo de troca social entre os homens em 

sociedade e na relação homem-natureza. Vejamos: 

 

A mediação é a responsável pela reflexão recíproca de um termo no 
outro: o mediato não supera o imediato, quem o faz é a mediação, 
pois, a força inerente à superação não se manifesta nos polos da 
relação, o imediato e o mediato, ela é uma propriedade da mediação. 
Portanto, a mediação não se restringe a uma relação pautada na 
negação e no reflexo, ela é, sobretudo, o modo pelo qual se realiza a 
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superação. Por este motivo, foi considerada como categoria do 
método dialético e essencial para a proposição da Metodologia da 
Mediação Dialética (ARNONI, 2008, p. 9, grifos da autora). 
 

A mediação é a categoria central para compreendermos as relações 

estabelecidas no processo ensino-aprendizagem, entre os sujeitos (professor e 

aluno) e o objeto do conhecimento, no trabalho pedagógico com a apropriação dos 

conceitos científicos, nas relações entre o conhecimento imediato e mediato. “O 

saber imediato são as representações que o aluno traz sobre o conceito científico a 

ser ensinado [...]” (ARNONI et al., 2008, p. 4), ou seja, é o conhecimento prévio do 

aluno. Já o conhecimento mediato “[...] é o saber científico que se pretende ensinar 

para lhe potencializar a elaboração de novas sínteses” (ARNONI et al., 2008, p. 4), 

isto é, o saber que se pretende alcançar pelo processo de mediação. 

No que diz respeito à dialética, “[...] é a lógica do movimento, da evolução, da 

mudança e, portanto, considera as coisas e os conceitos no seu encadeamento e 

nas suas relações mútuas, em ação recíproca” (ARNONI, 2008, p. 6). 

Para Konder (2004, p. 8), a dialética, na definição moderna, é a maneira de 

entendermos o real em sua essência contraditória e em constante transformação. A 

dialética é uma lente que nos permite captar a realidade contraditória das relações, o 

movimento, as mudanças, as transformações. 

Nessa direção, a MMD se apresenta como uma proposição que, por meio de 

sua fundamentação teórica, objetiva a aula em uma perspectiva transformadora. 

Logo, torna-se relevante ponderarmos acerca de como a MMD pode contribuir para 

o trabalho pedagógico com as charges no processo ensino-aprendizagem, uma vez 

que é orientada pela lógica dialética. 

Segundo Pereira (2003), a lógica dialética não é a simples superação da 

lógica formal, mas é uma incorporação desta. Observemos algumas considerações 

a respeito da lógica formal/aristotélica e da lógica dialética: 

 

A lógica aristotélica baseia-se no princípio de identidade, segundo o 
qual ‘o que é, é; o que não é, não é’, partindo, portanto, de uma 
concepção estática da realidade, a qual se explicaria por meio de 
noções absolutas onde não é possível a contradição. 
A essa lógica fundada numa visão metafísica do mundo, contrapõe-
se a lógica dialética, que parte do princípio de contradição, segundo 
o qual a realidade é essencialmente processo. O movimento da 
realidade se explica pelo antagonismo entre dois momentos 
denominados tese e antítese, cuja contradição deve ser superada 
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pela síntese. Esta, tornando-se nova tese, gera sua antítese, que é 
superada por nova síntese e assim por diante (ARANHA; MARTINS, 
1986, p. 106). 

 

A lógica dialética, portanto, incorpora a lógica formal e postula seu modo de 

ver o real a partir do movimento, da realidade em processo, pois  

 

A lógica dialética não surge por força da imaginação nem por um 
maior refinamento da análise dos conceitos, refinamento este 
legitimado por um critério vindo da lógica formal, mas a partir de uma 
percepção mais aprofundada dos processos naturais, captados na 
sua dinâmica própria por um pensamento que busca representá-lo no 
seu constante e incessante movimento, tendo por isso de penetrar 
nas camadas mais íntimas da sua realidade, no intuito de refletir em 
ideias abstratas os elementos objetivos que aí se encontram 
(OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007, p. 41). 

 

Segundo os autores, ambas as lógicas, formal e dialética, são o sustento de 

toda e qualquer proposta metodológica, com seus limites e possibilidades. A adoção 

da lógica dialética por incorporação da lógica formal como fundamento da MMD 

orienta a proposta de aula dessa perspectiva metodológica. Assim, a aula é 

entendida como movimento, como processo de uma sociedade em transformação, 

em que o conhecimento não é considerado ou isto ou aquilo, ou algo estático; antes, 

é expressão dessa mesma realidade em movimentação ininterrupta. 

Dessa forma, amparados pelo referencial da mediação dialética e 

convencidos de que a leitura do gênero discursivo charge é exigente, consideramos 

que a mediação do professor é imprescindível para a compreensão dos sentidos 

explícitos e, sobretudo, implícitos na charge (como vimos na discussão da 

importância da mediação no capítulo anterior). 

Dessa maneira, 

 

[...] inserir a dimensão teórico-metodológica da ‘mediação dialética’ 
na discussão da aula é um desafio que se coloca para o professor, 
ao ensejar-lhe mudança conceitual, propondo-lhe a aula como 
totalidade processual, dinâmica e complexa, formada por relações 
contraditórias, as quais precisam ser estudadas e compreendidas 
sob a perspectiva dialética para que possam ser superadas, na 
direção de uma aula crítica [...] (OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 
2007, p. 124, grifos do autor). 
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A adoção da MMD como direcionadora para o trabalho pedagógico em sala 

de aula exige do professor a compreensão da aula como totalidade. A inserção da 

charge, nessa perspectiva, buscará sua exploração com o intuito de propiciar o 

aprendizado do aluno, por meio de um encaminhamento que vise à leitura crítica do 

conteúdo exposto pelo gênero. 

Oliveira, Almeida e Arnoni (2007, p. 138), didaticamente, apresentam três 

etapas da prática educativa, isto é, o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação 

da aula, conforme o diagrama desenvolvido pelos autores: 

 
           Figura 14 – Diagrama representando as etapas da MMD 
           Fonte: Oliveira, Almeida e Arnoni, (2007, p. 139) 
 

A primeira etapa, o planejamento, compreende os momentos da seleção da 

fundamentação teórica, o olhar para a ciência de referência da área de atuação do 

professor e os princípios filosóficos da Mediação Dialética: “conhecer os 

fundamentos da área de atuação, compreendendo os conceitos científicos 
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selecionados para a aula, é de fundamental importância para a atuação crítica do 

professor” (OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007, p. 140).  

Na elaboração do planejamento da aula, é necessário compreender que o ato 

educativo é um ato intencional, o que implica refletir acerca do seu 

encaminhamento. O professor, ao utilizar os conhecimentos da ciência de 

referência, e por meio dos princípios da Mediação Dialética – a aula entendida como 

totalidade31, a prática educativa (atividade teórico-prática: práxis), a mediação e a 

metodologia –, transformará o conhecimento específico da área da ciência em 

conteúdo de ensino. A partir da escolha dos conteúdos, formulará os objetivos, 

buscará os recursos necessários e selecionará o instrumento de avaliação, o que 

significa traçar o caminho para o alcance do aprendizado do aluno.  

A organização metodológica do conteúdo de ensino se baseia no processo de 

transformação do conceito científico em conteúdo de ensino, “[...] conferindo-lhe as 

propriedades de ensinável, compreensível e preservador do conhecimento da 

ciência de origem trabalhada” (OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007, p. 145), 

constituindo um planejamento coerente que atenda à intencionalidade da prática 

educativa. 

O trabalho pedagógico com charges no processo ensino-aprendizagem (do 1º 

ao 5º ano), como assinalado no segundo capítulo, exige que o professor propicie ao 

aluno o aprendizado do gênero charge com ênfase na compreensão da riqueza 

estética e política presente em sua trama. Tornar a charge ensinável, ou seja, 

didatizá-la implica na preservação de suas peculiaridades constituidoras, por meio 

de uma mediação docente coerente. 

Já a segunda etapa, o desenvolvimento, corresponde à operacionalização da 

MMD em sala de aula; compreende os “momentos pedagógicos” denominados 

‘resgatando’, ‘problematizando’, ‘sistematizando’ e ‘produzindo’ (apresentados na 

sequência). 

A terceira etapa, avaliação, compreende a análise da aula desenvolvida: 

“avaliar é [re]olhar e analisar a aula como prática educativa. [...] esta etapa centra-se 

na retomada da prática educativa, em especial, na operacionalização da MMD e no 

                                                           
31 “A compreensão dialética da totalidade significa que as partes se encontram em relação de interna 
interação e conexão entre si e com o todo, como também que este não pode ser petrificado na 
abstração situada por cima das partes, visto que ele se cria a si mesmo na interação das partes” 
(OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007, p.141). 
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desenvolvimento do conteúdo de ensino” (OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007, p. 

145). 

A avaliação assume a função de (re)direcionamento da prática pedagógica do 

professor em relação à aula desenvolvida. Ao se constatar, por meio de algum 

instrumento (texto escrito, oralidade, desenhos), a apropriação ou a não-apropriação 

dos alunos no que diz respeito aos conceitos científicos trabalhados, os aspectos 

positivos e negativos da aula desenvolvida balizarão o (re)fazer e o fazer docente. 

No que diz respeito à etapa correspondente ao desenvolvimento ou à 

operacionalização da aula, conforme vimos, há momentos pedagógicos para efetivá-

lo, que agora explicitaremos em relação ao nosso objetivo: proposições pedagógicas 

com a charge no processo ensino-aprendizagem com vista à desenvoltura da 

criticidade. Apresentamos, a seguir, esses momentos, fazendo alguns apontamentos 

em relação ao processo de trabalho com as charges. Contudo, as propostas 

detalhadas com as simulações de encaminhamentos constituem a última subseção 

do capítulo. 

No primeiro momento, temos o “resgatar”, que consiste em recuperar o 

conhecimento imediato do aluno (representações iniciais acerca do conteúdo 

apresentado). Inicialmente, o professor apresentará a charge. O objetivo é identificar 

o conhecimento prévio dos educandos a respeito do tema. Por meio de 

diálogo/interação com os alunos, o professor intencionalmente se valerá de 

questionamentos para perceber o nível de compreensão dos alunos acerca da 

charge. 

 

Resgatar é buscar um mesmo ponto de partida para o processo de 
ensino, provisoriamente comum ao professor e ao aluno, por 
intermédio de diferentes linguagens: oralidade, desenho, recorte, 
dramatização, mímica, poesia, música, colagem, relato, texto escrito 
etc. (OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007, p. 148).  

 

Realizada essa constatação inicial, o professor fará as intervenções 

necessárias, pois, certamente, haverá a necessidade de inserir outras fontes – 

textos auxiliares, como matérias de jornais, imagens, vídeos e filmes – que 

propiciem a compreensão do contexto a que a charge se refere. 

Esses outros materiais auxiliarão na reconstrução da charge em uma leitura 

perceptiva do contexto histórico que ela faz emergir (devido ao marco da 

temporalidade), haja vista que essas informações orientarão um novo olhar para o 
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texto chargístico. Compreendemos que o processo de leitura pressupõe inúmeras 

leituras por parte dos educandos sobre a charge em questão, de modo que um 

movimento interessante é o diálogo com vista a promover a reflexão acerca dos 

aspectos referentes ao tema/assunto da charge e da intencionalidade veiculada. 

Nesse processo, desenrola-se o segundo momento, a problematização, em 

que o professor confronta o conhecimento prévio do aluno com o conhecimento 

científico. “No ‘problematizando’, a discussão da atividade problematizadora com o 

aluno possibilita-lhe a identificação e a compreensão da contradição entre seu saber 

inicial e o científico ensinado [...]” (OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007, p. 153).  

Se o intuito da inserção da charge no processo ensino-aprendizagem consiste 

no diálogo com a possibilidade do favorecimento crítico, o aluno deverá 

compreender a contradição entre seu conhecimento prévio e o conhecimento 

sistematizado, ou seja, a leitura inicial do aluno sobre a charge será problematizada 

pela mediação docente, favorecendo uma interpretação de todos os 

implícitos/explícitos necessários para a compreensão. 

A seguir, temos, como terceiro momento, a sistematização. Realizado o 

contraponto entre o conhecimento imediato e mediato por meio da problematização, 

há a necessidade de que o aluno supere o conhecimento imediato por incorporação, 

não exclusão, e elabore o conhecimento mediato. Na leitura da charge, o mediato 

compreende o aprendizado da crítica imersa na tessitura do gênero, dos elementos 

que extrapolam o que imediatamente se percebeu no gênero verbo-visual. “Nesse 

‘momento’, o professor retoma e discute as questões-problema com a sala, 

trabalhando as informações científicas do conceito estudado e propiciando ao aluno 

a compreensão delas, e não apenas sua memorização” (OLIVEIRA; ALMEIDA; 

ARNONI, 2007, p. 153). 

O momento da sistematização é primordial para que a crítica expressa na 

charge seja explorada pelo professor e apropriada pelos educandos pela mediação. 

Consideramos que se trata do momento da incorporação pelos educandos da 

intencionalidade do chargista frisada pelo docente. 

Em seguida, temos o produzir, correspondente ao momento em que o 

professor proporciona que o aluno expresse de alguma forma sua apropriação 

acerca do trabalho pedagógico desenvolvido. “No ‘produzindo’, o professor avalia as 

evidências de aprendizagem do conteúdo de ensino expressas nos textos dos 
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alunos ou em outros tipos de linguagem por ele produzidos” (OLIVEIRA; ALMEIDA; 

ARNONI, 2007, p. 153).  

Ressaltamos que a intencionalidade do professor ao inserir a charge em sala 

de aula é o elemento balizador que conduzirá os momentos mencionados 

anteriormente no processo ensino-aprendizagem. Se a proposta é propiciar a 

desenvoltura da criticidade aos educandos, o processo de mediação buscará tal fim 

por meio de um planejamento coerente. Vejamos: 

 

A intencionalidade da prática educativa consiste em ensinar os bens 
culturais produzidos pelo gênero humano, para que o aluno, sujeito 
da aprendizagem, tenha uma concepção de ambiente menos 
imediata, e portanto mais articulada, podendo, assim, agir 
criticamente, e não de forma alienada (OLIVEIRA; ALMEIDA; 
ARNONI, 2007, p. 125, grifos nossos). 

 

Consideramos que um trabalho pedagógico com charges que realize uma 

leitura crítica do gênero para além do riso imediato propicia ao aluno o movimento 

(já destacado) de agir criticamente, na medida em que permite compreender a 

charge como expressão de um discurso intencional, dirigido a alguém, que evoca 

enunciados sociais e, por meio do humor, objetiva a crítica. 

Mas, indagamos: qual a relação entre o trabalho pedagógico com o gênero 

discursivo charge, a MMD e a desenvoltura crítica? Ou qual o motivo da escolha do 

gênero discursivo charge para o desenvolvimento desse tipo de trabalho? 

Optamos pelo gênero discursivo charge por sua peculiaridade: retratar os 

fatos/acontecimentos políticos por meio do humor opinativo. Consideramos que 

discutir suas possibilidades no processo ensino-aprendizagem poderá contribuir 

para a formação crítica dos alunos. 

Questionamo-nos: o que seria a desenvoltura crítica? Entendemos que é a 

superação, por incorporação, do imediato no mediato. É justamente a realização de 

uma leitura das charges que possibilite aos alunos a compreensão da charge de 

maneira contextualizada, reconstruindo os possíveis sentidos, cumprindo com a 

função de sistematização do conhecimento científico, uma vez que a charge pode 

ser trabalhada em diferentes disciplinas – o que contribui para a apropriação do 

conhecimento científico.   
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O trabalho pedagógico com o gênero discursivo charge na perspectiva de 

romper com o riso32 pelo riso, rumo à crítica, promove uma leitura atenciosa do 

gênero em questão, e, nesse movimento, há a possibilidade da formação da 

criticidade/desenvoltura da criticidade, uma vez que a mediação do professor será 

responsável por favorecer a leitura sistematizada do gênero pelos educandos. Esse 

trabalho de mediação consiste em possibilitar ao aluno conhecer o gênero discursivo 

charge, aprendendo a tecer uma leitura de modo a favorecer a compreensão da 

charge como expressão/alusão das/às relações estabelecidas no cenário social. 

Apresentada a MMD, que subsidiará as propostas de encaminhamentos, faz-

se necessário percebermos a charge como gênero possível para a desenvoltura da 

criticidade nos alunos. 

 

3.2 O TRABALHO PEDAGÓGICO COM O GÊNERO DISCURSIVO CHARGE E A 

POSSIBILIDADE DO FAVORECIMENTO DA CRITICIDADE 

 

 Como observado nas propostas curriculares, a charge pode ser inserida nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Cabe, agora, fundamentarmos o porquê da 

afirmação desse gênero como possibilidade para o favorecimento da criticidade, no 

trabalho pedagógico com os alunos. Para tanto, faz-se necessário apresentarmos 

inicialmente sob que perspectiva compreendemos a criticidade. 

Carraher (1983), na obra Senso crítico: do dia-a-dia às ciências humanas, 

realiza um trabalho com ênfase na discussão da criticidade, com destaque para as 

características de um pensador crítico, e, ainda, postula alguns exercícios com vista 

à formação desse pensador. Ressalta-se que o alvo da discussão considerado pelo 

autor é o público adulto, visto que, para o autor, o senso crítico “[...] depende de um 

certo amadurecimento intelectual e formalização do pensamento não encontrados 

em crianças [...]” (CARRAHER, 1983, p. xviii). Parcialmente, concordamos com o 

autor, pois podemos, sim, considerar o senso crítico de forma mais elaborada 

especificamente presente nos adultos, haja vista que, nas crianças, as funções 

psicológicas (suas potencialidades) estão em processo de desenvolvimento. No 

                                                           
32 Quando dizemos romper com o riso não significa a não aceitação do riso na escola; pelo contrário, 
objetivamos pensar como este riso pode avançar do riso primeiro do humor presente na charge para 
a apreensão da essência crítica presente no gênero. 
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entanto, pelo processo de mediação (aqui destacado), esse senso crítico poderá ser 

instigado, desenvolvido desde os primeiros anos escolares.  

Nesse sentido, e amparados pelos pressupostos vigotskianos33 no que 

concerne à postulação do desenvolvimento de funções psicológicas superiores, 

consideramos que esse “amadurecimento” se dará a partir da mediação realizada 

pelo/com o outro, uma vez que 

 

todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas 
vezes: primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual; 
primeiro, entre pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da 
criança (intrapsicológica). [...] Todas as funções superiores originam-
se das relações reais entre indivíduos humanos (VIGOTSKI, 2003, p. 
75, grifos do autor). 

 

Considerar que o desenvolvimento das funções psicológicas nas crianças 

ocorre pelo processo de interação social entre indivíduos nos leva a considerar que 

a desenvoltura do senso crítico poderá ser instigada durante o processo de 

mediação pedagógica realizada pelo docente em sala de aula. 

Nessa direção, torna-se válida a discussão realizada por Vigotski no que 

compete à interação entre aprendizado e desenvolvimento. De acordo com Vigotski 

(2003, p. 103), “todas as concepções correntes da relação entre desenvolvimento e 

aprendizado em crianças podem ser reduzidas a três grandes posições teóricas”. 

A primeira delas centra-se no pressuposto de que o processo de 

desenvolvimento da criança acontece de forma independente do aprendizado.  

 

O aprendizado é considerado um processo puramente externo que 
não está envolvido ativamente no desenvolvimento. Ele 
simplesmente se utilizaria dos avanços do desenvolvimento ao invés 
de fornecer um impulso para modificar seu curso (VIGOTSKI, 2003, 
p. 104). 

 

A partir dessa compreensão de que a aprendizagem não influencia o 

desenvolvimento, mas, ao contrário, utiliza os avanços do desenvolvimento, Vigotski 

                                                           
33 Vigotski (2001), ao postular acerca das zonas de desenvolvimento em relação ao processo de 
aprendizagem, aponta que a zona de desenvolvimento proximal corresponde à distância entre o nível 
de desenvolvimento efetivo/real (o que a criança consegue realizar sozinha) e o nível de 
desenvolvimento potencial (o que a criança realiza sob a orientação de um adulto). Consideramos 
que o trabalho do professor, ao propiciar formas de concretizar a apropriação de uma leitura crítica da 
charge, estará instigando a posição crítica do aluno, que cada vez mais será capaz de tecer suas 
próprias leituras meticulosas, uma vez que incorporou como fazê-la. 
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(2003) aponta os estudos experimentais, nos quais “[...] o experimentador procura 

obter as tendências do pensamento das crianças de forma ‘pura’, completamente 

independente do aprendizado” (VIGOTSKI, 2003, p. 104).  

Pelo exposto, observa-se que o desenvolvimento é considerado central, pois, 

 

Uma vez que essa abordagem se baseia na premissa de que o 
aprendizado segue a trilha do desenvolvimento e que o 
desenvolvimento sempre se adianta ao aprendizado, ela exclui a 
noção de que o aprendizado pode ter um papel no curso do 
desenvolvimento ou maturação daquelas funções ativadas durante o 
próprio processo de aprendizado. O desenvolvimento ou a 
maturação são vistos como uma pré-condição do aprendizado, mas 
nunca como resultado dele. Para resumir essa posição: o 
aprendizado forma uma superestrutura sobre o desenvolvimento, 
deixando este último essencialmente inalterado (VIGOTSKI, 2003, p. 
104-105). 

 

Evidencia-se, pelo excerto, que, para essa perspectiva, a aprendizagem 

segue o desenvolvimento, excluindo a possibilidade de o aprendizado favorecer o 

desenvolvimento ou a maturação.  

A segunda perspectiva postula que aprendizagem é desenvolvimento 

(VIGOTSKI, 2003), ou seja, para este grupo, os dois processos ocorrem 

simultaneamente.  

Já o terceiro posicionamento, segundo Vigotski (2003), busca a superação 

dos extremos das anteriores, pela combinação das duas perspectivas, 

compreendendo que os dois processos que constituem o desenvolvimento 

interagem e são mutuamente dependentes, e atribuindo amplo papel ao aprendizado 

no desenvolvimento da criança. 

Vigotski (2003), em contraposição às três perspectivas, defende que o 

aprendizado cria a zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre a 

zona de desenvolvimento real – o que a criança consegue realizar sozinha – e a 

zona de desenvolvimento potencial – o que a criança faz sob a orientação de um 

adulto ou companheiro. Assim,  

 

[...] o aprendizado desperta vários processos internos de 
desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a 
criança interage com pessoas e seu ambiente e quando em 
cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses 
processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento 
independente da criança. 
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[...] aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado 
adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e 
põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de 
outra forma, seriam impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado 
é um aspecto necessário e universal do processo de 
desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas 
e especificamente humanas (VIGOTSKI, 2003, p. 117-118). 

 

De acordo com a posição de Vigotski (2003), o aprendizado propicia o 

desenvolvimento por meio do processo de interação com os outros nas relações 

sociais. 

Inferimos que a primeira relação entre desenvolvimento e aprendizagem nos 

remete justamente à posição defendida por Carraher (1983), quando postula sobre a 

maturação não encontrada em crianças para exercício do senso crítico. 

Nessa direção, concordamos com a posição de Vigotski e entendemos de 

forma diferente de Carraher (1983), pois defendemos que o senso crítico poderá ser 

instigado no trabalho pedagógico desde os primeiros anos escolares, e à mediação 

docente compreenderia o papel de concretizar essa tarefa. 

Para essa defesa, amparamo-nos nas próprias palavras de Carraher quando 

trata de questões conceituais: 

 

A preocupação excessiva dos educadores com a transmissão de 
fatos ao invés do desenvolvimento do raciocínio do aluno tem 
resultado em textos, desde a escola primária até o nível superior, 
virtualmente desprovidos de oportunidades para a reflexão 
(CARRAHER, 1983, p. 124). 

 

 O autor, ao criticar o modelo que privilegia a transmissão de fatos e o 

consequente uso de textos desprovidos de reflexão, pondera que tal fato é 

recorrente desde as práticas da escola primária. Inferimos que o autor, 

implicitamente, atesta que a não adoção de textos que favoreçam o 

desenvolvimento do raciocínio desde a primeira fase escolar diretamente interfere na 

relação do sujeito com a formação dos conceitos e, por conseguinte, na formação do 

senso crítico. Em contrapartida, sugere que textos que promovam a reflexão 

favoreceriam o senso crítico; logo, esse trabalho deveria ser desenvolvido desde os 

primeiros anos escolares. Consideramos a charge nessa perspectiva, ou seja, como 

texto capaz de propiciar a reflexão e favorecer a desenvoltura do senso crítico. 
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 Respeitamos a posição de Carraher (1983), que indica uma filiação teórica 

distinta da que assumimos, ou seja, o referencial vigotskiano, e o fato de tê-lo trazido 

para esta discussão é a sua concepção de pensador crítico, com a qual 

concordamos. Esse sujeito é entendido pelo autor como o que possui atitude de 

constante curiosidade intelectual e questionamento, o que é perspicaz (isto é, tem 

tendência a perceber além do que é dito, captando as ideias subentendidas e 

subjacentes). Ainda de acordo com o autor, o pensador crítico questiona as coisas 

não pelo motivo de exigência por parte de alguém, mas porque, na realidade, ele 

possui um desejo de compreender. É justamente esse tipo de pensador crítico sobre 

o qual objetivamos refletir a partir do trabalho pedagógico de mediação com charges 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Na mesma direção, Morais (2002), na discussão acerca da criticidade como 

fundamento do humano, aborda algumas questões relacionadas ao exercício crítico 

na sala de aula, embora a ênfase do autor recaia sobre as práticas no ensino 

superior. Consideramos pertinente trazê-lo como subsídio para a discussão posta, 

uma vez que podemos contrapor algumas das ideias do autor ao que objetivamos 

com o trabalho pedagógico para os alunos do 1º ao 5º ano. 

Corroboramos a posição do autor quando este diz que “[...] criticidade é uma 

trama de sensibilidade, intuitividade e racionalidade perspicazes”. (MORAIS, 2002, 

p. 65). Acreditamos que, por meio do trabalho com charges, esta trama de 

sensibilidade e racionalidade perspicaz poderá ser desenvolvida, pois a charge é 

peculiar em apresentar leituras meticulosas do cenário social e, se discutida, 

analisada, problematizada por meio da mediação docente, favorecerá aos alunos o 

desenvolvimento de um exercício crítico de leitura e, por conseguinte, a 

desenvoltura da criticidade. Observemos o que o autor pondera sobre o senso crítico 

e criticidade, desde suas raízes etimológicas: 

 

[...] senso crítico não é um mal-humorado espírito de contradição, um 
tornar-se sempre posições contra. No grego, o verbo krino (que é raiz 
de termos como crítica e crítico) significa exatamente as ações de 
discernir, de distinguir, de interpretar e julgar. Se atentarmos também 
para o vocábulo grego kriterion, vamos ver que a criticidade não é 
outra coisa que a faculdade de discernir e julgar mediante o uso de 
critérios (MORAIS, 2002, p. 55). 
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Nessa perspectiva, o trabalho com a desenvoltura crítica dos educandos não 

visa à formação do “espírito das posições contrárias a tudo”; em contrapartida, 

apostamos no trabalho pedagógico com charges que vise à apreensão da leitura dos 

condicionantes históricos, ideológicos, que constituem o conteúdo no gênero a partir 

de critérios definidos34 e ensinados pelo professor. Não é o exercício de ler e 

concordar simplesmente com a visão retratada pelo chargista, mas, sobretudo, 

problematizá-la. Assim, 

 

[...] a criticidade não precisa ser sempre fonte de tensões e mesmo 
conflitos; bem ao contrário, no mais das vezes, a criticidade 
configura-se na serenidade das argumentações maduras. O senso 
crítico, ajudando-me a preservar minha individualidade, deve levar-
me a respeitar as individualidades dos outros, pois o exercício crítico 
deve ser um dos elementos garantidores da fecunda convivência dos 
diferentes. De modo que, quando a criticidade significa avaliar 
situações, pronunciamentos e textos mediante critérios convictos e 
bem explicitados, bem como quando o exercício crítico não perde 
sua dimensão de relatividade e nem suas exigências de razão – 
nesses casos, temos a criticidade como uma graça, como um bem 
maior de fôlego e densidade para o pensamento (MORAIS, 2002, p. 
57). 

 

 Propiciar a desenvoltura da criticidade com os alunos dos Anos Iniciais, por 

meio do trabalho pedagógico com charges, em nossa leitura, é possibilitar que o 

aluno aprenda a avaliar, a se posicionar, considerando o porquê de suas 

atitudes/escolhas, e que faça uma leitura dos sentidos subjacentes. Trata-se de um 

trabalho pedagógico capaz de uma formação de curiosos, criativos, 

problematizadores. 

Nessa direção, apreendemos que a exuberância estética e, sobretudo, crítica 

do gênero é o fator delineador que propicia um trabalho de desenvolver a postura 

crítica, uma vez que a característica irreverente do gênero na articulação do humor 

opinativo na leitura dos eventos/episódios políticos pode possibilitar a reflexão sobre 

aspectos da ordem política/social menos imediata (por meio da mediação docente). 

Observemos: “o conteúdo da charge desnuda a reação ao status quo: a 

aquiescência, a convivência, o conflito, o choque, a rejeição, a oposição, o 

                                                           
34 Essa definição estará no planejamento e ocorrerá a partir daquilo que o próprio professor se 
apropriar cientificamente sobre charges e estudar em relação àquela charge que trabalhará com os 
alunos, em especial. 
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contraditório. Tipo de texto sui-generis mostra e conta, ao mesmo tempo, os conflitos 

sociais” (FLÔRES, 2002, p. 11, grifos do autor). 

Nessa direção, pontua Teixeira: “a charge é uma arma de grosso calibre, a 

serviço da manifestação de uma ‘opinião pública’, canalizando sua agressividade 

latente contra quem se evidencia na atividade pública, na prática controversa da 

política” (TEIXEIRA, 2005, p. 11). 

Outra posição relevante para a discussão posta é a de Romualdo (2000, p. 

197): “[...] a charge se mostra como um poderoso instrumento de crítica, devendo ter 

lugar privilegiado nas instituições jornalísticas que defendem o discurso pluralista”.  

Concordamos com as posições dos autores mencionados, e justamente 

entender a charge como poderosa arma ou instrumento de crítica é o que instiga 

pensá-la como possibilidade pedagógica para os Anos Iniciais. Consideramos que 

explorar essa denúncia presente na trama chargística em relação aos 

acontecimentos sociais, sobretudo de ordem política, poderá contribuir para o 

processo formativo de desenvoltura crítica dos alunos dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Em consonância com a posição aqui adotada, do trabalho com o gênero 

charge para a desenvoltura da criticidade, trazemos, a seguir, alguns estudos 

(dissertações e teses) que ilustram a relação do trabalho pedagógico com charges e 

a possibilidade da criticidade. Observemos o excerto de uma dissertação de 

mestrado acerca do trabalho com charges na sala de aula, realizado em uma turma 

de oitavo ano do Ensino Fundamental: 

 

[...] pude constatar que o uso da charge em sala de aula: a) é de 
grande relevância, uma vez que aguça a criticidade dos alunos, 
levando-os à reflexão e à discussão da realidade que os cerca; b) 
propicia a reflexão quanto ao uso das metáforas e do efeito 
metafórico obtidos pela associação entre a linguagem verbal e não-
verbal; c) auxilia no aprimoramento da escrita de textos, 
principalmente aqueles de caráter argumentativo, como a crônica; d) 
envolve os alunos com o processo de ensino-aprendizagem, visto 
que eles próprios ajudam a conduzir as aulas por meio dos debates, 
e o professor torna-se um mediador (DAGOSTIM, 2007, p. 98, grifos 
nossos). 

 

É notório, por meio da fala da autora, que o trabalho com charges em sala de 

aula é extremamente relevante, e, ainda, acentua a possibilidade de, por meio da 

leitura desse gênero, concretizar a criticidade. Mesmo que o nível de ensino que a 
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autora discute seja os Anos Finais do Ensino Fundamental, apostamos na mesma 

possibilidade de concretização da criticidade por meio do trabalho com charges nos 

Anos Iniciais (desde que a mediação pedagógica ocorra de forma satisfatória). 

Maia (2011), em sua dissertação A leitura crítica a partir da interpretação de 

charges jornalísticas, discute a compreensão leitora crítica de charges com alunos 

do 3º ano do Ensino Médio. A autora justifica a escolha do gênero charge para a 

abordagem da postura crítica por dois motivos: pelo teor crítico, que possibilita 

material rico para interpretação dos leitores, e por abordar temáticas do cotidiano. 

Ainda, destaca em seu trabalho a relevância da inserção do gênero charge nas 

práticas de leitura no processo ensino-aprendizagem, com o intuito de possibilitar a 

formação de leitores críticos (MAIA, 2011, p. 126). 

As duas pesquisas apresentadas são pesquisas de campo, em que as 

autoras trabalharam com o gênero charge no processo ensino-aprendizagem, tendo 

como público-alvo os alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. Tal escolha pode estar atrelada à área de conhecimento desses trabalhos – 

Letras –, uma vez que, predominantemente, a atuação do professor dessa área 

ocorre nos níveis de ensino mencionados. 

Apoiamos a posição de Dagostim (2009) e Maia (2011) sobre as 

possibilidades engendradas por meio do trabalho escolar com a charge. E, em 

particular, consideramos que o trabalho com a formação de leitores críticos pode ser 

também realizado com os alunos de 1º ao 5º ano, desde que ocorra o processo de 

mediação adequado na inserção do gênero. Tal adequação é decorrente do próprio 

conhecimento que o professor “dominar” sobre charges. 

Na mesma direção, temos a dissertação Humor gráfico: o sorriso pensante e 

a formação do leitor, de Silva (2008) em que a ênfase do autor está na preocupação 

com a formação do leitor crítico. Explica o autor, ao investigar a charge e o cartum: 

 

A charge tem, por natureza, a intenção de criticar, denunciar e, 
através da derrisão, atacar as mazelas sociais e combater a 
alienação política. Assim, sua leitura proporciona uma experiência 
significativa na formação de um leitor crítico (SILVA, 2008, p. 125, 
grifos nossos).  
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Percebemos que a defesa da leitura da charge como possibilidade para a 

formação do leitor crítico justifica-se por sua particularidade de denunciar, criticar, 

atacar as mazelas do âmbito político. 

Outra posição interessante é a de Gomes (2004), que, ao discutir o uso 

pedagógico do texto imagético-verbal (tiras, histórias em quadrinhos, charges, 

propagandas), por meio de observação participante com um grupo de professores 

de Língua Portuguesa, sistematiza alguns aspectos a partir dos depoimentos e 

posicionamentos defendidos no curso. No que diz respeito à justificativa pelo uso 

dos textos imagético-verbais, vejamos uma posição que se coaduna com a nossa 

discussão, da qual nos interessa: 

 

A possibilidade de se estabelecer a crítica – O fato exato de ser 
indexado ao social e possuir uma linguagem condensada é que o 
texto imagético-verbal cria zonas de novos significados sob a forma 
de dobras geradoras de sentidos, geralmente, críticos. A preferência 
pelas informações implícitas, pelos não ditos, cria condições para a 
realização de leituras críticas dos temas que aborda, uma vez que 
enfatiza os signos como unidades abertas para o sentido e, 
consequentemente, de forma avessa aos sentidos únicos. Esta 
característica despertou muito o interesse dos professores no curso e 
possibilitou, inclusive, uma nova visão do material cultural; de textos 
de descontração e lazer para textos de crítica e análise social 
(GOMES, 2004, p. 203). 

 

Pelo exposto, verificamos novamente o argumento do uso dos textos verbo-

visuais, como charges, quadrinhos e cartuns, pela possibilidade de, por meio deles, 

desenvolver a atitude crítica durante o processo ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, Araujo (2006), mencionada quando discutimos a relação do 

humor com o processo ensino-aprendizagem, em sua tese de doutorado na área da 

Educação intitulada O desenho de humor na escola: um canto paralelo, aponta o 

desenho de humor (charge, cartum, caricatura, HQ) como potencialidade 

pedagógica para a formação do ser humano e importante ferramenta de reflexão 

social. Em suas palavras, “esta pesquisa objetiva o desenvolvimento da consciência 

crítica” (ARAUJO, 2006, p. 186). A preocupação da autora é apresentar/suscitar, por 

meio do trabalho com esses gêneros, a possibilidade da formação questionadora 

dos educandos. Ao fazê-lo, aponta que esse trabalho pode ser realizado desde a 

educação básica até o nível superior. 
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Pivovar (2007), em sua tese de doutorado na área da Educação, Escola e 

história em quadrinhos: o agon discursivo, discute acerca da história em quadrinhos 

e seu uso na escola, compreendendo os quadrinhos de forma ampla (HQs, tiras, 

cartuns, charges). Segundo o autor, 

 

[...] as HQ não precisariam do credenciamento da escola para 
ascenderem a estatuto político mais elevado; pelo contrário, a escola 
é que se beneficiaria das HQ para desenvolver com mais facilidade a 
inserção dos alunos nas arenas discursivas (PIVOVAR, 2007, p. 90, 
grifos nossos). 

 

De acordo com Pivovar (2007), o trabalho com os gêneros de humor propicia 

aos alunos a inserção nas arenas discursivas, que nada mais é que o contato com 

os diferentes enunciados que circulam socialmente, e possibilitar aos alunos essa 

inserção por meio da charge é oportunizar-lhes conhecimentos sociais históricos e 

críticos. 

A fala dos autores expressa a pertinência do trabalho com charges e subsidia 

a discussão que trouxemos, pois notamos o acento dos autores na formação da 

criticidade, propiciada por meio do trabalho pedagógico com esse gênero.  

Mas, de modo geral, verifica-se a ausência de investigações com o gênero 

discursivo charge especificamente direcionada aos alunos dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. Isso pode estar relacionado ao fato de os Parâmetros 

Curriculares de 1º e 2º ciclos não abordarem a charge de forma explícita, o que 

parece corroborar o discurso apregoado por Carraher (1983) da necessidade da 

maturação, não encontrada nas crianças, de modo que isso seria uma justificativa 

para desconsiderar a charge como possibilidade desde os Anos Iniciais, já que ela é 

de difícil leitura. Contudo, esse fator não pode resumir essa lacuna, uma vez que 

algumas orientações, diferentemente dos PCNs direcionados aos Anos Iniciais, 

apontam a charge para este nível de ensino. 

Assim, a partir do que Flôres (2002) diz acerca da charge como gênero de 

leitura exigente, e do que Araujo (2006), afirma sobre o riso ser considerado 

antagônico à escola, inferimos duas possíveis situações na tentativa de explicar a 

ausência dessa temática nas pesquisas: a) resquícios da perspectiva da escola que 

exclui o humor de suas relações, e, por conseguinte, os gêneros de humor não são 

considerados pertinentes para o trabalho pedagógico com os Anos Iniciais, e b) a 
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concepção da charge como um gênero não adequado para o público dos Anos 

Iniciais, haja vista sua difícil leitura (concepção com a qual discordamos, pela defesa 

da mediação docente). 

Contudo, reafirmamos que a leitura da charge constitui-se como gênero 

indispensável no trabalho pedagógico, pois permite a reflexão, o debate, o 

posicionamento crítico frente aos acontecimentos sociais, sobretudo os da esfera 

política. A postura crítica poderá ser desenvolvida com os alunos na medida em que 

estes, por intermédio do professor, apreendam os textos chargísticos como 

discursos, em última instância, sociais, e aprendam a lê-los. 

A charge, como discurso de um chargista-autor, emanado da esfera 

jornalística, contém a leitura do real e a intencionalidade do chargista; os leitores 

também produzirão suas leituras a partir das vivências, do conhecimento de mundo, 

das crenças e dos valores, que, confrontados com o saber elaborado 

cientificamente, serão reavaliados e, quiçá, superados. 

 

Ao compreender a leitura como uma atividade de linguagem, na qual 
os sujeitos trocam suas experiências e se constituem um nos e dos 
Outros, a prática de leitura na sala de aula agrupa vários elementos 
capazes de contribuir para a compreensão da própria leitura. No 
encontro entre autor e leitor entram em cena as questões históricas e 
sociais dos sujeitos do discurso escolar, as heranças culturais, as 
concepções de leitura entre o sistema escolar, professor e aluno e a 
própria aprendizagem (BROTTO, 2010, p. 80-81, grifos da autora). 

 

Nessa direção, no trabalho com a leitura da charge, entendida como atividade 

de linguagem, o professor deverá compreender o para quê, o porquê da charge em 

sala de aula, com o intuito de proporcionar uma prática de leitura que contribua para 

a formação estética e crítica dos alunos, pois  

 

O discurso vivo e corrente está imediata e diretamente determinado 
pelo discurso-resposta futuro: ele é que provoca esta resposta, 
pressente-a e baseia-se nela. Ao se constituir na atmosfera do ‘já 
dito’, o discurso é orientado ao mesmo tempo para o discurso-
resposta que ainda não foi dito, discurso, porém, que foi solicitado a 
surgir e que já era esperado. Assim é todo diálogo vivo (BAKHTIN, 
2010b, p. 89). 
 

As relações estabelecidas no processo ensino-aprendizagem em sala de aula 

são intrinsecamente dialógicas, na troca eu-outro, entre aluno e professor e alunos-
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alunos. Isso implica afirmar a importância do professor, que, por meio do trabalho de 

mediação, possibilita que os alunos construam seus discursos-respostas no diálogo 

com a charge, cada vez mais elaborados, superando o saber imediato (riso primeiro) 

rumo à crítica contundente. Vejamos: 

 

Quando um enunciador reproduz em seu discurso elementos da 
formação discursiva dominante, de certa forma, contribui para 
reforçar as estruturas de dominação. Se se vale de outras formações 
discursivas, ajuda a colocar em xeque as estruturas sociais (FIORIN, 
1988, p. 74).  
 

Consideramos que o trabalho pedagógico com o gênero charge, pelas 

características irreverentes que lhe constituem, está na perspectiva de colocar em 

xeque as estruturas sociais, uma vez que a essência é propiciar aos alunos uma 

leitura crítica da sociedade, considerando que 

 

A classe dominante tende a conferir o signo ideológico um caráter 
intangível e acima das diferenças de classe, a fim de abafar ou de 
ocultar a luta de índices sociais de valor que aí se trava, a fim de 
tornar o signo monovalente. [...] Nas condições habituais da vida 
social, esta contradição oculta em todo signo ideológico não se 
mostra à descoberta porque, na ideologia dominante estabelecida, o 
signo ideológico é sempre um pouco reacionário e tenta, por assim 
dizer, estabilizar o estágio anterior da corrente dialética da evolução 
social e valorizar a verdade de ontem como sendo válida hoje em dia 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 47). 
 

Não superar o riso imediato na captura do humor crítico presente no signo 

chárgico implica a permanência da charge como sinal estático; nos dizeres de 

Bakhtin/Volochinov (2004), monovalente, reacionário. Nessa direção, o trabalho de 

mediação pedagógica na leitura das charges pode propiciar que a dialética do signo 

seja explorada, em que o índice de valor e o teor político do gênero são captados, o 

que, por conseguinte, poderá favorecer o processo de formação leitora crítica dos 

alunos frente à sociedade e, consequentemente, o favorecimento crítico. 

Com esse propósito, desenvolvemos as simulações de propostas 

pedagógicas, a seguir apresentadas, com o intuito de estabelecer uma discussão 

teórico-metodológica sobre a possibilidade da inserção da charge de modo a 

favorecer uma postura crítica do aluno, por meio da mediação docente. 
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3.3 PROPOSIÇÕES DIDÁTICAS COM A CHARGE POR MEIO DA METODOLOGIA 

DA MEDIAÇÃO DIALÉTICA 

 

Para demonstrar a possibilidade de realização de um trabalho pedagógico 

com charges nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com vistas à desenvoltura da 

criticidade, apresentamos algumas proposições didáticas fundamentadas na 

perspectiva da MMD. 

Elegemos, como fonte para coleta das produções chargísticas, o Charge 

Online35: Jornal de charges – o melhor do humor gráfico brasileiro na Internet, 

devido a sua característica fundamental: constituir um meio de divulgação das 

produções chargísticas publicadas nos principais diários brasileiros. Observe-se a 

Figura 15: 

 

 
Figura 15 – Página do Jornal de charges 
Fonte: Charge online, 2013 

                                                           
35 “[...] o cartunista Julio Mariano criou o Charge Online (www.chargeonline.com.br). A partir de então 
começaram a entrar na rede seus trabalhos e mais os dos colegas de todo o país que quisessem 
participar. [...] O criador do Chargeonline nasceu em Colatina, ES, em 1950, e mora no Rio de Janeiro 
desde 1968. Publicou no Pasquim e em O Globo; fez charges diárias no Última Hora por 11 anos e 
em praticamente todos os jornais alternativos dos anos de 1970 e 1980. Ganhou vários prêmios em 
Salões de Humor e foi um dos primeiros cartunistas a usar o computador como ferramenta de 
trabalho” (JORNAL DA ABI, Edição extra – 170 anos da caricatura no Brasil, out/2007, p. 32). 
Segundo a edição extra do Jornal ABI, o site foi criado em 1995; já a informação do Charge Online, 
em sua página, diz que está no ar desde 1996. Este jornal é produção da Associação Brasileira de 
Imprensa – ABI. 
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Na Figura 15, visualizamos a organização do site: no centro da página, uma 

charge aparece como destaque diariamente, e à direita, as charges estão 

distribuídas em tamanho miniatura, seguidas dos nomes do autor/chargista em cor 

vermelha (efeito sublinhado) e do jornal em que a produção foi publicada. Caso a 

publicação não esteja vinculada a nenhum jornal específico, abaixo do nome do 

chargista, está a referência ao Charge Online. Ao clicar nas charges reduzidas, a 

imagem aparece em tamanho maior no centro da página. 

O processo de seleção das charges que compõem esta pesquisa consistiu na 

leitura das produções publicadas no site diariamente, do período de março a 

novembro de 2012. Essas produções foram arquivadas a fim de que, 

posteriormente, pudéssemos analisá-las e verificar as que melhor poderiam atender 

à elaboração das proposições didáticas por meio da MMD no trabalho pedagógico 

do Ensino Fundamental, do 1º ano ao 5º ano. Nesse sentido, no trabalho diário de 

arquivamento das imagens, apenas as publicações que atendiam ao critério da 

possibilidade de inserção da charge nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (de 

acordo com o seu conteúdo) foram salvas, pois algumas produções não são 

consideradas apropriadas para o público infantil.  

A adequação do gênero ao nível de ensino é essencial, especificamente pelo 

fato de a charge abordar temas comumente da política, e alguns assuntos não são 

possíveis de serem abordados nesse nível (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental). 

Além disso, algumas charges, pelo caráter audacioso, não possuem uma linguagem 

adequada para as crianças na faixa etária dos 6 a 12 anos por apresentarem 

palavrões e outras obscenidades. 

A possibilidade/adequação está relacionada aos objetivos a serem 

alcançados, traçados pelo professor, para a apropriação pelo aluno de dado 

conhecimento (por um dado conteúdo) de forma sistematizada. Segundo os 

princípios da MMD, é a etapa de elaboração do planejamento que irá justificar tal 

escolha. 

A princípio, após várias leituras das charges arquivadas, do universo de 175 

charges que constituíram os dados, elegemos quatro delas para desenvolvermos a 

metodologia de ensino com charges, a partir da MMD.  

As charges selecionadas, veiculadas no Jornal Charge Online, foram: Figura 

16, de autoria do chargista Duke, publicada no jornal O tempo (29/10/2012); Figura 

17, do chargista Clayton, publicada no Jornal do Ceará – O Povo (22/10/2012); 
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Figura 18, do chargista Amarildo, publicada no Jornal Gazeta Online (07/10/2012); e 

Figura 19, do chargista Duke, publicada no jornal O Tempo (23/10/2012).  

A seguir, apresentamos as charges e as propostas de encaminhamento de 

atividades didáticas. Frisamos, ainda, que as leituras das charges expressas são 

oriundas de nossas inferências, cujo objetivo remete-se a um diálogo do trabalho 

pedagógico com charges e a MMD. 

Ressaltamos que foge do nosso intuito a elaboração de um modelo 

pronto/estático para o trabalho com as charges para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Ao contrário, buscamos suscitar possibilidades didáticas 

fundamentadas a partir dos pressupostos da MMD, tantas quantas sejam possíveis. 

Para tanto, elaboramos um roteiro específico para exploração do gênero. 

Porém, alertamos que, para a efetivação teórico-prática das proposições, alguns 

elementos devem ser considerados: em primeiro lugar, a quantidade de horas-aula 

disponíveis para o trabalho com o gênero; em segundo lugar, a relação com os 

conteúdos já trabalhados – a continuidade, o encadeamento dos conteúdos da 

disciplina e de outras disciplinas. Enfim, objetiva-se a realização de uma atividade 

com charge que não a desvincule dos propósitos escolares (a função da escola). 

Talvez fosse desnecessário reiterar, mas, de acordo com o planejamento, a 

operacionalização dos momentos pedagógicos da aula e a avaliação realizada pelo 

professor, o aluno poderá se apropriar do conhecimento científico. Por meio do 

trabalho pedagógico com charges, ainda, por exemplo, uma possibilidade é a 

desenvoltura de modos de ler mais elaborados, críticos.  

As propostas realizadas expressam os momentos pedagógicos da 

operacionalização da aula, articulados aos pressupostos bakhtinianos de orientação 

à apreensão da charge. 

Os encaminhamentos propostos são explicitados na sequência.  
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Figura 16 – Duke – O tempo 29/10/2012  
Fonte: <http://chargeonline.com.br/> (acesso em: 29 out. 2012) 
 

Encaminhamento 1 

Temas: Transformação das árvores em papel/Desmatamento/Eleições/Política 

Ano: a partir do 3º ano do Ensino Fundamental  

Objetivos: desenvolver a capacidade leitora crítica do gênero discursivo charge; 

debater o processo de transformação das árvores em papel; discutir a questão 

ambiental (desmatamento). 

1º Momento – Resgatar : Introduzir uma apresentação do gênero charge. 

Resgatar o conhecimento prévio do aluno. O objetivo é uma conversa inicial com os 

alunos a fim de descobrir o conhecimento que têm sobre o gênero charge, a partir 

de perguntas como: vocês conhecem a charge? Já viram uma? Em que meios? Em 

seguida, apresentar aos alunos a charge que será trabalhada em sala de aula. 

Considerar o que o aluno conhece sobre o gênero é essencial (o ponto de partida), 

uma vez que é o resgate de seu conhecimento imediato que conduzirá os demais 

momentos, visando o aprendizado (mediato). 

Expor acerca do gênero charge36, seu histórico, características e seus 

objetivos. Possibilitar aos alunos a visualização de charges mais “antigas” e informar 

sobre a existência da charge animada (como vimos na discussão da temporalidade 

no capítulo primeiro), para que o aluno estabeleça relações entre as diferentes 

formas de expressões da charge e reconheça os avanços científicos-tecnológicos 

que propiciaram o desenvolvimento das charges virtuais/animadas, pensando no 

contexto histórico. 

                                                           
36 Sugestão de leitura: Charge Jornalística: intertextualidade e polifonia: um estudo de charges da 
Folha de S. Paulo (2000), de Edson Carlos Romualdo. Referências completas ao final do trabalho. 
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Outro aspecto que merece atenção se refere à explicação acerca da 

concepção de charge, que deverá ser condizente com o público-alvo. Para o 

professor, torna-se indispensável o conhecimento da charge como gênero discursivo 

(com determinada intencionalidade, constituído por vozes sociais, com traços da 

linguagem carnavalesca presentes, com característica marcadamente temporal – 

como abordamos no capítulo primeiro). Mas, ao considerarmos os alunos de 1º ao 

5º ano, nenhuma dessas categorias deverá ser citada nessa linguagem. Todavia, o 

professor poderá apresentar a charge a partir dos seguintes atributos: trata-se de um 

texto humorístico-opinativo que é veiculado pelo jornal ou pela internet; o chargista, 

pela linguagem do humor, expressa uma leitura sobre algum acontecimento político 

(geralmente); os políticos costumam ser o alvo dessas produções; a charge 

condensa os recursos visuais e verbais (necessários para a compreensão do 

conteúdo) etc. Assim, consideramos que o professor, posteriormente, ao explorar a 

charge mostrando seu caráter ousado, em que há uma intencionalidade veiculada, 

que esta produção reflete algum tema atual, implicitamente, estará abordando uma 

concepção de charge na perspectiva bakhtiniana. 

Apresentar diversas charges por meio do aparelho multimídia ou impressas 

(com o intuito de apreciá-las, e não discuti-las). Mostrar diferentes gêneros, como o 

cartum, a caricatura e as histórias em quadrinhos, e explicar aos alunos as 

diferenças e as semelhanças entre os gêneros. Levar diversos materiais que 

veiculem a charge: livros, revistas, jornais, folhetos. Proporcionar o contato, a leitura 

aproximativa dos alunos em relação às charges, que constituem possibilidades para 

resgatar o conhecimento prévio do aluno. 

Realizada a introdução do gênero37, entregar aos alunos a charge (Figura 16), 

impressa em cores, ou disponibilizar sua visualização por meio de 

transparências/slides. 

2º Momento – Problematizar : Discutir o cenário da charge com os alunos. 

Questionar: o que visualizamos/percebemos na charge? Qual é o motivo de árvores 

cortadas? O que são santinhos de candidatos (levar santinhos de candidatos para a 

sala de aula para discussão)? O que sabem sobre isso? Nesse momento, o aluno 

                                                           
37 Como se trata de um exemplo didático para orientação da inserção da charge no trabalho com os 
alunos dos Anos Iniciais, consideramos que, nessa simulação, a introdução inicial acerca da charge 
se repetiria nas demais proposições. Por isso, este texto introdutório ficará no encaminhamento 1; 
para os demais encaminhamentos, aplica-se o mesmo caminho, de modo que não o repetiremos. 
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deve compreender a diferença entre seu conhecimento prévio e o conhecimento 

científico, por meio do processo de conflito, de tensão, de forma a promover a 

exposição das suas ideias, o que exigirá a elaboração de novos argumentos. 

Oportunizar a expressão verbal do aluno, que, por sua vez, exige a ordenação do 

pensamento.  

Em relação à charge (Figura 16), questionar: como a árvore pode se 

transformar em santinhos de candidatos? Como os alunos tentarão responder de 

diversas formas, utilizar esse conhecimento prévio do aluno e, por meio de um 

processo de incorporação, trabalhar com o conceito científico. Explicar sobre o 

processo de fabricação do papel (madeira – obtenção da polpa de celulose – papel). 

Realizar um contraponto entre as árvores cortadas e o processo da madeira 

transformada em papel (pensando nos santinhos dos candidatos). 

3º Momento – Sistematizar : Debater com os alunos qual a relação entre o 

corte das árvores e a fala da árvore que não foi cortada. Relacionar o excerto 

expresso pela personagem árvore, o final da história é ainda mais cruel. Depois de 

cortadas, elas se transformaram em santinhos de candidatos, com a data de 

publicação da charge (o período de eleições).  

Discutir o que o chargista objetivou com a frase o final da história é ainda 

mais cruel. Questionar o motivo dessa fala. Realizar um contraponto com a crítica 

expressa sobre o desmatamento e aos santinhos de candidatos. Por exemplo, 

proporcionar que os alunos entendam que o chargista objetivou retratar, na charge, 

a relação dos santinhos com o pior fim que as árvores poderiam ter sofrido. Debater 

sobre o que os santinhos de candidatos apresentam em seus discursos 

frequentemente espalhados nos períodos eleitorais. E relacionar os santinhos ao fim 

das árvores cortadas (captando o humor crítico da charge). 

4º Momento – Produzir : Proporcionar aos alunos, por meio da oralidade, um 

debate acerca da ação do homem sobre a natureza. Produzir um texto coletivo, um 

texto individual, ou uma charge (no encaminhamento 4 explicamos sugestões de 

trabalho com as criações), dialogando com a trabalhada, etc. A atividade de 

produção poderá ocorrer de inúmeras maneiras, dados os objetivos da aula, o 

planejamento prévio e os conteúdos a serem abordados. 

A charge utilizada para elaboração do encaminhamento 1 possibilita ao 

professor o debate com os alunos acerca do processo de fabricação do papel, do 

desmatamento, da relação homem-natureza, das eleições e da política. 
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Mesmo reiterando que o intuito almejado não é a aplicação, pelo professor, 

das propostas elaboradas, o intento é apresentar uma possibilidade de exploração 

da charge, com vista a que o professor elabore/reflita sobre a possibilidade de 

inserção da charge (para o público aqui considerado – 1º ao 5º ano) e, assim, 

desenvolva seus próprios encaminhamentos. Apenas a título de exemplificação do 

trabalho pedagógico do professor, indicamos os materiais consultados38 para 

elaboração do encaminhamento pedagógico 1, para demonstrar que, por meio da 

exploração da charge, o professor estará propiciando a apropriação do 

conhecimento científico pelo aluno. 

Caberá ao professor planejar sua aula e estudar sobre o gênero discursivo 

charge, sobre a charge específica, a partir dos objetivos e conteúdos da disciplina, 

pensando didaticamente na forma de favorecer o aprendizado do aluno. Assim, 

todos os momentos pedagógicos descritos anteriormente, antecipados pelo 

professor em seu planejamento, buscam a concretização da leitura da charge em 

seus pormenores. 

No que diz respeito aos aspectos que a leitura da charge exige, orientar como 

o aluno pode proceder à leitura. Indicar que, na parte inferior da imagem, o chargista 

assina a produção – logo, a charge possui um autor – e comentar sobre o jornal a 

que a produção está vinculada. Ao professor, é indispensável conhecer sobre o 

trabalho do chargista39, autor das charges a serem trabalhadas em sala de aula, pois 

as produções podem revelar diretamente a posição desse autor na sociedade (por 

exemplo, chargistas militantes pelas causas sociais, ou adequação do chargista a 

linhas editoriais de jornais). 

A charge das árvores cortadas transformadas em santinhos expressa uma 

crítica que poderá ser captada pelo aluno, por meio do processo de mediação 

realizado pelo professor. Torna-se essencial o docente compreender as vozes 

(polifonia) que delineiam a tessitura da charge: o enunciado de uma das árvores não 

cortadas evoca o teor crítico da trama, os tocos de árvores no chão remetem à voz 

                                                           
38 São eles: o vídeo “A história do papel em animação”, disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=BYvYR8Gg30c>, e a dissertação de mestrado de Eduardo 
Bittencourt: Parâmetros de otimização no processo de fabricação de celulose e papel (2004). 
Programa de Pós-graduação em Engenharia Florestal, Setor de Ciências Agrárias (UFPR). 
39 Eduardo dos Reis Evangelista (Duke) nasceu em 1973, em Belo Horizonte. Possui formação em 
cinema de animação pela Escola de Belas Artes da UFMG.  
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do desmatamento, e os santinhos remetem ao período eleitoral (marco 

temporalidade). 

O professor poderá trazer outros materiais, como textos de jornais, para 

discutir o desmatamento, a relação homem-natureza e a exploração dos recursos 

renováveis. Proporcionar uma leitura para além da ideia da importância do aluno 

jogar lixo no lixo, de respeitar a natureza ou o meio ambiente. Pode propiciar aos 

educandos a compreensão da sociedade como um todo, de seu modo de 

organização baseada na lógica do consumo (mercado) e da relação de impacto 

sobre a natureza. 

Entendemos que a leitura da charge (Figura 16), ao possibilitar ao aluno a 

captação do que está presente na imagem para além do imediatamente 

representado, poderá favorecer a desenvoltura da criticidade, uma vez que a 

representação das árvores cortadas será compreendida para além da crítica à ação 

de desmatar. Interpretar a charge no contexto de uma sociedade que visa à 

exploração e aos lucros (o processo de fabricação do papel, a relação dos santinhos 

como produto ruim que as árvores cortadas tiveram) direciona a compreensão da 

crítica expressa pelo chargista, conduzindo à reflexão. 

 A seguir, a charge utilizada para a sugestão do encaminhamento 2. 

 

 

Figura 17 – Charge produzida por Clayton O povo – Jornal do Ceará – 22/10/2012  
Fonte: <http://chargeonline.com.br/> (acesso em 22 out. 2012) 
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Encaminhamento 2 

Tema: Representação política. 

Ano: a partir do 3º ano do Ensino Fundamental  

Objetivo: desenvolver a capacidade leitora crítica do gênero discursivo charge; 

discutir a linguagem verbal e não-verbal. 

1º Momento – Resgatar : Realizada a introdução do gênero (conforme 

encaminhamento 01), entregar aos alunos a charge (Figura 17), impressa em cores, 

ou, por meio de transparências/slides, disponibilizar sua visualização. 

Inicialmente, instigar os alunos à discussão do tema central da charge. 

Propiciar que falem sobre o que estão “lendo” nela, ou seja, captar suas apreensões 

iniciais é o movimento primeiro, que provavelmente se constituirá da constatação 

dos alunos: o homem se queimou/está reclamando para sua mulher. 

2º Momento – Problematizar : Devido ao marco temporal da charge, faz-se 

necessária uma atenção particular à data de publicação da charge. Assim, 

questionar: qual é a data de veiculação da charge? Quem é o autor40? Em que jornal 

ela foi publicada? Além dessas, fazer todas as questões que puderem “situar” o 

aluno, o qual deverá entender a charge como expressão/alusão das relações sociais 

(no caso específico dessa charge, a problematização indica as eleições), 

historicamente localizadas. O objetivo é que o aluno capte a essência da charge, 

que é retratar episódios que sejam atuais no momento de sua produção. 

Em seguida, propor aos alunos a descrição da situação representada na 

charge por meio da oralidade. Questionar os alunos quanto à expressão colocar a 

mão no fogo. Discutir a fala O que foi isso home?, frisando que ‘home’ corresponde 

a uma forma de falar comum na oralidade, mas que, na escrita ortográfica, escreve-

se ‘homem’.  Discutir por que o chargista optou por aquela forma de escrita. 

Relacionar a expressão ‘home’ com o estereótipo de classe social (vestimenta da 

mulher e vassoura) representado pelo chargista.  

Debater com os alunos a relação entre a frase do homem botei a mão no fogo 

pelo meu candidato! e a cor da mão do homem expressa na charge. Discutir a que 

outras situações remetem, por exemplo, colocar a mão no fogo por alguém, como 

está à mão do homem e por que está assim. 

                                                           
40 É chargista do Jornal O povo, do Estado do Ceará. 



105 

 

O fato de o professor contrapor outras ideias (conhecimento mediato) levará o 

aluno, no mínimo, a ampliar sua visão sobre o imediatamente perceptível, 

reorganizando suas ideias (conhecimento imediato). Ou seja, ao professor, não cabe 

desconsiderar a leitura imediata do aluno, mas propiciar uma mediata, 

desenvolvida/sistematizada pelo trabalho pedagógico. 

3º Momento – Sistematizar : A charge é rica para explorar a linguagem verbal 

e não-verbal; discutir a união do texto à imagem da mão queimada, visando à 

produção do sentido pelo leitor; refletir acerca das expressões faciais de espanto do 

homem e da mulher; questionar o motivo desse espanto. 

Questionar os alunos a respeito da circulação da charge no 

momento/contexto específico eleitoral, ou seja, os alunos poderão compreender 

como a charge possui o marco temporal, que implica diretamente na compreensão 

de seu conteúdo. Os alunos devem entender que essa produção é uma visão 

particular de determinado chargista, que busca expressar os acontecimentos 

políticos; por isso, suscitar o que essa representação do chargista sugere em 

relação ao mundo político, aos governantes e aos eleitores. Nesse momento, propor 

um debate acerca do período das eleições.  

4º Momento – Produzir : Organizar a eleição de um representante da turma, 

com discussão de propostas, debates, campanhas e votos, de modo a possibilitar 

uma leitura sobre política em âmbito geral.  

Remeter o vinculado na charge para outras situações 

vivenciadas/presenciadas pelos alunos em relação ao tema política. Discutir a 

importância da representação política e as implicações para a vida da população. 

Abordar as formas de administração e a organização política do município, estado e 

país. 

Para uma melhor leitura da charge, será necessário que o professor destaque 

a data de publicação da produção, que remete às vésperas do segundo turno das 

eleições municipais de 2012 (marco da temporalidade), constituindo uma das vozes 

que direciona a construção da crítica tecida. O enunciado “botar a mão no fogo”, 

como expressão popular, deverá ser explorado para provocar nos alunos a 

inquietação: por que o sujeito queimou a mão? Refletir que colocar a mão no fogo 

por alguém indica depositar inteira confiança na pessoa. Assim, questionar: quais 

ações possivelmente foram cometidas pelo candidato que motivaram a fala do 
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sujeito? As vozes balizadoras da charge compreendem a expressão popular e o 

tema das eleições. 

Nessa charge, percebemos o riso ambivalente como visto anteriormente, pois, 

possivelmente, ao rir do fato da mão queimada do eleitor, o leitor é convidado a 

outra leitura: pensar quem é esse político a quem o sujeito confiou o voto. Ou seja, 

nesse caso, o riso não é um riso de uma única leitura, mas da ambiguidade que nos 

leva à reflexão acerca do representado. 

Apreendemos que a leitura da charge (Figura 17), por meio da mediação 

realizada pelo professor, poderá favorecer o aprendizado crítico dos alunos, pois a 

charge poderá ser explorada em seus pormenores, os enunciados que a 

constituíram poderão ser abordados, e, assim, o aluno compreenderá que, ao 

depositar a confiança em seu candidato, o eleitor teve a mão queimada, 

possivelmente por alguma infração cometida pelo político. Logo, o riso imediato de 

rir do fato da mão queimada do eleitor brasileiro foi superado por incorporação, o 

que propiciará a reflexão da importância de conhecermos as pessoas que nos 

representarão politicamente. 

 A seguir, apresentamos a charge que utilizamos para a sugestão do 
encaminhamento 3. 
 
 

 
Figura 18 – Charge produzida por Amarildo – Gazeta Online 07/10/2012 
Fonte: <http://chargeonline.com.br/> (acesso em 07 out. 2012) 
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Encaminhamento 3 

Tema: Eleições 

Ano: 5º ano do Ensino Fundamental  

Objetivos: desenvolver a capacidade leitora crítica do gênero discursivo charge; 

discutir o processo de eleição, de representação política. 

1º Momento – Resgatar : Realizada a introdução do gênero (conforme 

encaminhamento 1), entregar aos alunos a charge (Figura 18), impressa em cores, 

ou disponibilizar sua visualização por meio de transparências/slides. 

Instigar os alunos a falarem acerca dos aspectos presentes na charge, com o 

intuito de captar as primeiras apreensões do conteúdo. Inferimos possíveis menções 

(grosso modo) a respeito da charge, apontadas pelos alunos: votar, um dedo, uma 

conta, a morte, um homem assaltando. Por meio deste resgate, o trabalho visa à 

apropriação do saber mediato.  

2º Momento – Problematizar : O fato de a grande parte das crianças de fase 

escolar dos Anos Iniciais ainda não participar como eleitores não impede que elas já 

tenham o conhecimento do que seja uma urna eletrônica. Assim, perguntar aos 

alunos o que estão visualizando e, a partir desse conhecimento, discutir as três 

imagens que evocam o sentido da crítica na charge. Por exemplo, essa charge é 

expressão do período eleitoral (um marco temporal específico, como vimos no 

capítulo primeiro); os alunos poderão falar que o desenho maior na imagem se 

parece com a tela de uma urna, e que há um homem doente, um estudante, e uma 

situação do assalto.  

Questionar: Vocês já viram uma urna eletrônica? Para que ela serve? Por que 

será que o chargista utilizou na composição da charge a operação de uma conta? O 

que representa a imagem do dedo indicador? E o sinal de adição, o que ele significa 

em uma situação matemática? O botão verde escrito “confirma”, com a palavra 

“errado” escrita abaixo dela, está indicando o quê na operação? E o sinal de “igual”, 

o que representa na charge? 

A problematização dos elementos verbo-visuais presentes na charge, pelo 

professor, tem o intuito de provocar nos alunos a percepção da contradição entre o 

conhecimento prévio – o que está imediatamente perceptível na cena/imagem da 

charge – e o conhecimento sistematizado – encaminhado pela resposta às 

problematizações que requerem “re-olhar” para a charge e refletir acerca das outras 

leituras que o professor está propondo. 
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Discutir com os alunos: qual é o motivo da imagem da morte segurando uma 

foice em sua mão atrás da cama de um paciente? O que o chargista quis dizer? E 

aquele menino uniformizado diante de uma folha? Problematizar a palavra que o 

aluno está escrevendo: como está a grafia da palavra? Debater o que isso sugere na 

leitura de sentidos evocados pela charge. Outro questionamento possível: e os 

homens naquela situação de assalto? Por que ocorrem os assaltos? 

3º Momento – Sistematizar : Os alunos já perceberam os sentidos das 

imagens e textos na charge de uma forma diferente, resta agora organizar a leitura 

da charge rumo à interpretação crítica. 

Possibilitar que os alunos compreendam no que a operação efetuada 

resultou, ou seja, o que o dedo indicador representa (propiciar que os alunos 

pensem no ato de votar), o que o “confirma” expressa (a confirmação do voto). 

Instigar que os alunos falem, por exemplo, qual é o motivo de o chargista escrever a 

palavra ‘errado’ abaixo da tecla “confirma”, e estabelecer uma relação com o sinal de 

igual, pensando no resultado da operação. 

Discutir o sentido da palavra ‘cuidado’ na parte central da charge, qual é o 

motivo de o chargista ter empregado essa palavra e o que ela sugere na charge, 

relacionando-a à simulação de uma operação e seu resultado. Contrapor com as 

imagens da morte e do paciente em pânico, com as mãos implorando para não 

morrer, pois mostrar esses detalhes na charge implica na construção do sentido, e o 

professor deve mostrar isso na leitura. Mostrar também a palavra ‘educação’ escrita 

intencionalmente com a grafia errada, que evoca o caos no ensino público, e os dois 

homens na retratação do assalto (leitura viabilizada pela imagem da arma e das 

mãos do homem para cima), que revelam a crise na segurança. Questionar com os 

alunos: qual o resultado da operação? Vincular o resultado aos desastres nos 

serviços públicos oferecidos: saúde, educação e segurança pública.  

O professor pode, ainda, instigar os alunos a problematizarem a simulação da 

operação de adição, como que indicando a leitura ao dedo indicador simbolizando o 

“voto”, somado à tecla “confirma” – “errado”. Questionar o resultado que temos na 

charge. Debater o porquê de um resultado desastroso da “operação”, possibilitando 

que os alunos recuperem o motivo de uma situação matemática não corresponder 

ao valor esperado. Relacionar esse motivo com as representações de ações 

cometidas no exemplo de situação matemática da charge, propiciando que os 
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alunos captem o “erro” presente na operação e, ainda, compreendam tal relação 

como expressão das relações políticas que vivenciamos. 

Consideramos que o trabalho pedagógico realizado pelo professor, ao 

possibilitar que o aluno entenda a relação entre o voto e as consequências diretas 

relacionadas à administração pública, desde a municipal até a federal, favorecerá 

uma leitura menos imediata e, portanto, mais mediata, elaborada, uma vez que os 

alunos, pela mediação do professor, poderão captar, reconstruir a trama chargística, 

compreendendo o objetivo do chargista ao criar essa charge, veiculada em dado 

momento histórico,– nesse caso, o período pré-eleições. Assim, a ideia do “cuidado” 

utilizado pelo chargista sugere que ainda há tempo de não errar, isto é, de não “cair” 

naquele resultado desastroso para a saúde, a educação e a segurança, pilares das 

propostas eleitoreiras. 

Além disso, se, pelo trabalho de mediação pedagógico, o aluno puder 

compreender, relacionar a produção da charge justamente como expressão de um 

cenário social que, no caso da charge, reflete a esfera política atual. E, ainda, se o 

professor propiciar que esse aluno entenda o motivo de o chargista tecer a charge 

dessa maneira, estabelecendo um contraponto com o corriqueiro do mundo político, 

certamente, estará conduzindo o aluno a uma leitura crítica da charge e, por meio 

dela, da realidade, favorecendo a atitude do pensador crítico. 

4º Momento – Produzir  – A partir da discussão, solicitar aos alunos que, em 

grupos, produzam um texto. 

A seguir, apresenta-se a charge que utilizamos na construção do 

encaminhamento 4. 
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Figura 19 – Charge produzida por Duke O tempo 23/10/2012 
Fonte: <http://chargeonline.com.br/> (acesso em 23 out. 2012) 
 
Encaminhamento 4 

Tema: Lucros. 

Ano: a partir do 5º ano do Ensino Fundamental  

Objetivos: desenvolver a capacidade leitora crítica do gênero discursivo charge; 

desenvolver a prática de leitura. 

1º Momento – Resgatar : Realizada a introdução do gênero (conforme o 

encaminhamento 1), entregar aos alunos a charge, (Figura 19), impressa em cores, 

ou, por meio de transparências/slides disponibilizar a visualização. 

Primeiramente identificar nos alunos, por meio do questionamento, o 

conhecimento acerca da história infantil “João e o pé de feijão”. Possibilitar que os 

alunos falem o que conhecem da história e, após as falas, realizar a leitura da obra 

infantil para os alunos. 

 2º Momento – Problematizar : Debater os elementos da linguagem verbal e 

não verbal. Discutir com os alunos: o que seria a imagem (pé de feijão)? Relacionar, 

por meio de perguntas, a história infantil “João e o pé de feijão” com a charge. O que 

os personagens conversam? Quem é o gigante representado na charge? Discutir os 

mecanismos que um banco utiliza para obtenção dos gigantescos lucros. Possibilitar 

aos alunos a leitura dos lucros dos bancos, essencialmente como expressão da 

lógica de uma sociedade organizada no sistema capitalista de produção. Para tanto, 

o professor certamente discutirá acerca do tema ‘lucros’, a fim de propiciar o 
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aprendizado aos alunos (tal atividade poderá ser desenvolvida em conjunto com 

questões relacionadas aos conteúdos da disciplina de Matemática). 

3º Momento – Sistematizar : Nesse momento, discutir a crítica despida na 

charge. Questionar o porquê de o chargista comparar o gigante do conto com o lucro 

dos bancos? E qual seria o motivo de os lucros se alimentarem de gente? 

No trabalho pedagógico com a charge (Figura 19), realizar uma pesquisa com 

os lucros de determinado banco em certo período. Outra opção é explorar a temática 

da germinação das plantas. 

4º Momento – Produzir : Propor um trabalho com a criação de charges. 

Consideramos que a produção de uma charge similar à produção de um 

chargista é uma exigência talvez não possível para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental (em outro nível como o Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino 

Médio, isso poderá ser possível, inclusive na exploração de técnicas de desenho). 

Entretanto, não podemos subestimar a capacidade de atividade criadora das 

crianças, de modo que o trabalho com a criação de charges pode e deve ser 

desenvolvido por meio da mediação pedagógica. Por exemplo, a atividade de 

decalque de uma charge poderá ser realizada, ou, quem sabe, a mesma imagem 

poderá ser desenhada com um objeto, personagem ou detalhe modificado, ou, 

ainda, o professor poderá propor a produção de uma charge coletiva com a classe 

na lousa, por meio da exploração da oralidade, com cada um opinando sobre o que 

e como desenhar. 

Vigotski (1987), na obra La imaginacion y el arte en la infância, discute a 

imaginação como atividade criadora do cérebro humano. Segundo o autor, as 

questões mais importantes da psicologia infantil e da pedagogia correspondem à 

capacidade criadora das crianças, ao despertamento dessa capacidade e a sua 

importância para o desenvolvimento geral da criança. Assim, o desenho é um 

elemento importante para a formação da criança. Nessa direção, consideramos o 

trabalho de criação de/com charge pertinente pelo fato de esta corresponder a um 

gênero peculiar (verbo-visual) que poderá aguçar o processo de criação e 

imaginação das crianças. 

Ao professor, no encaminhamento da aula com esta charge, torna-se 

necessário subsídio teórico-metodológico para discussão do tema ‘banco’ ou 
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‘lucros’. Apontamos, apenas como exemplo, os materiais consultados41 para 

elaboração de encaminhamento 4.  

Identificamos, no que diz respeito às vozes constituidoras da charge, a 

evidência da história infantil “João e o pé de feijão” e o texto escrito que alude ao 

lucro dos bancos. Consideramos que o professor, ao propiciar a compreensão da 

crítica em relação à atividade bancária na captação dos lucros atrelada à figura do 

gigante, representado na história de João e o pé de feijão, possibilitará ao aluno uma 

leitura crítica do gênero, uma vez que a leitura da obra foi explorada, a identificação 

dos personagens foi realizada e, assim, os alunos puderam compreender a 

mensagem expressa. 

O ato de ler a charge (Figura 18), na leitura do pé de feijão 

contextualizadamente, e explorar todos os enunciados sociais ali expressos, como o 

lucro dos bancos crescente comparado ao enorme pé de feijão em que habita o 

gigante (no conto), poderá propiciar a ruptura do riso imediato pela superação por 

incorporação do conhecimento que o aluno possui, resultando na síntese 

(aprendizado) de uma leitura elaborada, capaz de captar o humor crítico veiculado 

na charge. E, nesse movimento, compreendemos a possibilidade da desenvoltura do 

pensamento crítico no aluno, uma vez que o gênero charge foi compreendido para 

além do imediatamente apreensível na imagem. 

Realizamos a simulação didática com as charges por meio da MMD com o 

objetivo de compreender a importância da mediação no trabalho pedagógico para a 

superação do conhecimento imediato pelo mediato. A intenção foi mostrar que o teor 

crítico dos textos chargísticos implica uma leitura crítica dos eventos sociais; a 

charge dialoga com a realidade, relendo-a de forma crítica. É essa leitura e esse 

diálogo que pode/deve aparecer quando se está diante de um trabalho pedagógico 

que vise à formação de sujeitos críticos. 

A mediação no trabalho pedagógico com as charges é primordial, pois, como 

exposto anteriormente, a charge é delineada como discurso polifônico: o gênero 

remete a vozes outras, necessárias para sua compreensão. A charge está imersa no 

tom carnavalesco, subversivo, irreverente. É resultado de dado contexto histórico 

                                                           
41 STANFORD, Jon D. Moeda, bancos e atividade econômica. Tradução: Luiz Fernando de Souza 
Aranha e Maria José Villaça. São Paulo: Atlas, 1979. MISHKIN, Frederic S. Moeda, bancos e 
mercados financeiros. Tradução: Christine Pinto Ferreira Studart. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos, 2000. 
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(marco temporal), indispensável para o entendimento da trama chargística. Em 

síntese, é um gênero do discurso que o aluno deve compreender como resultado do 

processo de interação social entre os homens; logo, compete à função da mediação 

desenvolver esse trabalho. É justamente isso o que objetivamos discutir nesta 

pesquisa, a partir da MMD: o papel do professor na mediação do aprendizado do 

aluno ao se inserir/explorar o gênero discursivo charge.  

A seguir, elaboramos um quadro (2) com o intuito de ilustrar a articulação da 

leitura bakhtiniana da charge e a mediação docente no trabalho pedagógico com 

alunos para compreensão do gênero de humor opinativo charge. Apresentamos as 

categorias teóricas discutidas e a relação da mediação pedagógica, elencando o que 

seria a apropriação de uma leitura crítica da charge pelos alunos, em nossa leitura, 

fundamentada pelos pressupostos teóricos aqui adotados. 

 

Quadro 2: O trabalho pedagógico com charges por meio da MMD 

A LEITURA BAKHTINIANA DA CHARGE – MEDIAÇÃO – CHARGE NO PROCESSO 
ENSINO-APRENDIZAGEM  

Categorias  Trabalho do 
professor com os 

alunos 

Apropriação (síntese) charge para uma  leitura 
crítica: o aluno deverá captar a charge como 
gênero humorístico opinativo 

Gêneros do 
Discurso 

MEDIAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

Compreender a charge como manifestação de um 
campo de atividade humana, como um enunciado 
que possui um autor, antecipa um interlocutor, 
concretiza-se nas relações de interação social 
entre os homens. 

Ideologia MEDIAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

Entender a charge como expressão da visão de 
mundo de um chargista inscrito socialmente, com 
suas intenções, seus valores e suas crenças 
construídas coletivamente e refratadas da 
realidade. 

Polifonia MEDIAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

Compreender a produção chargística como gênero 
constituído a partir de uma multiplicidade de vozes 
que circulam socialmente. 

Carnavalesco MEDIAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

Entender que a charge se constitui como um 
gênero subversivo, que ‘diz’ de uma forma 
peculiar, específica de sua construção como 
gênero. 

Temporalidade MEDIAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

Compreender a charge como expressão que 
emerge de dado contexto social e como um 
enunciado que está localizado historicamente no 
tempo/espaço. 

Fonte: Quadro organizado pela pesquisadora (2013) 

 
Sintetizamos, nesse quadro, que o docente possui o papel de explorar com os 

alunos as vozes que delineiam o gênero, o contexto histórico da produção, a 
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intencionalidade do chargista. O conhecimento das especificidades é necessário 

para a compreensão da crítica, e essa visão das charges poderá provocar a 

possibilidade de uma leitura mais crítica da realidade pelos alunos. 

A charge deve ser entendida como um dos gêneros do universo de humor, ou 

seja, faz-se necessário que o aluno entenda a relação da charge com a caricatura, o 

cartum e a HQ. Não se trata da inserção da charge como gênero fragmentado, 

isolado dos demais. Ou seja, a charge é uma parte, mas deve ser compreendida 

como parte de um todo, o que implica afirmar que a charge está intimamente 

relacionada com outros gêneros, em especial, os familiares – cartum, HQ, caricatura 

–, cada qual com suas especificidades. Entretanto, o professor propiciar essa 

compreensão aos alunos é de extrema importância. 

 

A parte, por sua vez, tenta se afirmar como autônoma em relação ao 
todo, ou seja, tenta ser um todo. Como o todo não admite a 
autonomia da parte, ele reclama a parte que dele foi extraída. A 
parte, por outro lado, para ser autônoma, precisa admitir o todo em 
relação ao qual ela reclama autonomia. Como a totalidade sonhada 
pelo todo é impossível, por causa da parte, e a autonomia da parte 
refere-se ao todo, ambos se completam: um não existe sem o outro 
(OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007, p. 91-92, grifos dos autores). 

 

O gênero charge se relaciona com os outros gêneros: caricatura, cartuns, 

HQs; porém, apesar das características semelhantes, há as especificidades. A 

própria caricatura está imersa no construto da charge (caso a charge trabalhada em 

sala não apresente uma caricatura, o professor poderá levar outros modelos). O 

aluno deve se apropriar de uma leitura da charge como manifestação possível 

dentro da diversidade de enunciados e em interrelação com esses outros gêneros 

discursivos que circulam socialmente.  

Consideramos que as categorias destacadas na perspectiva bakhtiniana de 

linguagem, discutidas no primeiro capítulo (gêneros do discurso, ideologia, polifonia 

e carnavalização), e os pressupostos teóricos da MMD (a compreensão da aula 

como totalidade, a discussão com os momentos pedagógicos, a ruptura do imediato 

no mediato por incorporação, para o alcance da síntese-aprendizado), 

articuladamente, proporcionam uma leitura da charge como gênero de humor crítico 

que, por meio de um processo de mediação, pode ser compreendido para além do 

riso, rumo à crítica ali presente e a outras, resgatáveis a partir dessa discussão.  
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Diante do exposto, inferimos que, por meio do trabalho de mediação docente, 

seria possível uma leitura mais profunda da charge, que aqui compreendemos como 

favorável à desenvoltura da criticidade no aluno, uma vez que a captação dos 

elementos que constituem a trama delineada para além do imediatamente 

apreensível se concretizaria, possibilitando uma reflexão crítica a partir da 

exploração do conteúdo presente no gênero. 

Com a intenção de sintetizar a relação entre a leitura bakhtiniana da charge, 

por meio da MMD, e a possibilidade da formação crítica nos alunos, desenvolvemos 

o Quadro 3 (por meio das proposições teóricas aqui adotadas). 

 

Quadro 3 – Leitura bakhtiniana das charges por meio da MMD: desenvoltura crítica 
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Fonte: Quadro organizado pela pesquisadora (2013) 

 

No quadro, sintetizamos o percurso realizado nesta pesquisa. Visualizamos 

que a leitura bakhtiniana da charge nos possibilitou compreendê-la como um gênero 

discursivo humorístico opinativo, como expressão de determinada visão de mundo 

(social). Além disso, a charge, pela peculiaridade de empregar o humor exalando 

avaliações críticas sobre determinados eventos sociais, pelo processo de mediação 

docente e a consequente realização dos momentos pedagógicos (resgatar, 

problematizar, sistematizar e produzir), poderá favorecer a ruptura do riso imediato 

pela superação por incorporação, e assim ser possível possibilitando a desenvoltura 

RUPTURA DO RISO 

IMEDIATO 

SUPERAÇÃO POR 
INCORPORAÇÃO 
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da criticidade com os alunos dos primeiros anos escolares, pois o trabalho 

pedagógico objetivará que o aluno realize uma leitura com vista à captação dos 

explícitos/implícitos. 

É notório, por meio do desenvolvimento das propostas realizadas, que o 

trabalho pedagógico com charges exige a preparação do professor, especialmente 

no que concerne ao conhecimento teórico dos gêneros discursivos, e da charge em 

específico. Também exige a consideração dos elementos que compreendem o 

planejamento, os conteúdos científicos, o cronograma de execução, os objetivos e 

os instrumentos avaliativos, o que corresponde a afirmar que a inserção da charge 

deve ser pensada de forma a didatizá-la preservando suas particularidades, com o 

intuito de sua exploração com vista ao trabalho de uma leitura crítica, em que o 

imediato seja superado por incorporação a partir de uma leitura mediada provocada 

pelo professor. 

Os aspectos orientados pela perspectiva bakhtiniana de linguagem na leitura 

da charge (abordados no primeiro capítulo), que possibilitaram comprendê-la como 

gênero discursivo peculiar, pelo trabalho de mediação pedagógica realizada pelo 

professor por meio dos momentos pedagógicos (resgatar, problematizar, 

sistematizar e produzir), direcionou-nos à compreensão da charge por meio desse 

trajeto como possibilidade para a desenvoltura crítica do aluno.  

Constatamos, assim, que a mediação docente se torna primordial para a 

inserção do gênero discursivo charge nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Ainda, avaliamos que o conhecimento do professor a respeito do gênero é essencial 

(a leitura bakhtiniana, articulada aos pressupostos da MMD, é uma dentre as leituras 

possíveis que poderão ilustrar a compreensão acerca desse gênero) para propiciar a 

formação do pensador crítico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesta dissertação, objetivamos discorrer acerca da charge sob o enfoque 

pedagógico como possibilidade para o favorecimento da desenvoltura crítica no 

trabalho pedagógico com os alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 

5º ano). 

A partir da perspectiva bakhtiniana de linguagem, realizamos uma leitura da 

charge, por meio da discussão das categorias teóricas postuladas por Bakhtin – 

gêneros discursivos, ideologia, polifonia e carnavalização –, aplicando-as às charges 

apresentadas no corpus do trabalho. Essa leitura permitiu a compreensão da charge 

como gênero discursivo que expressa determinada intencionalidade, como produção 

de uma esfera de atividade humana, constituída por vozes sociais historicamente 

localizadas, imersa no tom irreverente, e cuja trama chargística a caracteriza 

essencialmente como gênero de humor opinativo. 

A charge, ao expressar os fatos/acontecimentos atuais, interpreta-os 

humoristicamente de forma crítica; expressa ousadamente um dito talvez não 

possível em outras manifestações de discurso. Assim, vislumbramos a possibilidade 

da reflexão crítica com os alunos por meio do trabalho pedagógico com charges.  

Nessa direção, tornou-se relevante destacarmos como as propostas 

curriculares abordam a charge. Como apreendemos/destacamos, os PCNs para os 

primeiros ciclos de Língua Portuguesa – Ensino Fundamental não indicam a charge 

como possibilidade de ensino, mas o gênero aparece em outras propostas 

curriculares. Isso nos motivou à reflexão sobre a charge no processo ensino-

aprendizado, sobre a maneira de incorporar, de realizar a inserção desse gênero no 

trabalho pedagógico com o objetivo da apropriação crítica, pelo aluno, dos sentidos 

evocados para além do imediatamente perceptível na imagem. Aqui, 

compreendemos a desenvoltura crítica como resultado da concretização de uma 

leitura meticulosa da charge, propiciada pelo processo de mediação pedagógica 

realizada pelo professor no momento pedagógico.  

A intenção da pesquisa consistiu em evidenciar quais aspectos presentes nos 

pressupostos bakhtinianos de linguagem e nas postulações da MMD, 

articuladamente, poderiam contribuir para a desenvoltura da criticidade no aluno. 

Destacamos, em nossa pesquisa, algumas categorias que propiciaram a 

leitura da charge proposta, ou seja, apresentamos a perspectiva que orientou a 
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exploração das charges, pois a compreensão que o docente possui a respeito da 

charge, consequentemente, implicará na sua ação docente e na realização da aula 

com a inserção da charge.  

A discussão sobre a charge é indispensável, especialmente seu entendimento 

como produto social, que se dirige a alguém e procede de um autor, e que apresenta 

especificidades, características próprias (retratação de episódios geralmente 

políticos atuais). Cabe ao processo de mediação propiciar aos educandos a 

apropriação crítica da charge como gênero oriundo das relações sociais.  

Desenvolvemos, assim, as propostas de encaminhamentos descritas nesta 

dissertação com o objetivo de propiciar/incitar leituras de possibilidades com o 

gênero charge para o público do 1º ao 5º ano, entendendo a charge como gênero 

possível de ser abordado nesse nível de ensino, e instigar outras abordagens. 

Frisamos, nas propostas, alguns aspectos que merecem a atenção na leitura 

do gênero no trabalho pedagógico com os alunos para a compreensão da crítica 

veiculada. Para isso, o aluno pela mediação do professor deverá ser capaz de 

compreender uma série de aspectos presentes na charge, a saber: a temporalidade 

da charge; o representado na charge como expressão do cenário social; o dito nela 

como uma possível leitura de mundo realizada pelo chargista (que carrega suas 

crenças, seus valores e seus posicionamentos); as vozes constituidoras da charge 

como vozes sociais; e, o mais importante, o riso provocado pelo humor que 

ultrapassa o riso primeiro rumo à captação da crítica evocada pela trama chargística. 

Assim, ao pensarmos na charge como uma leitura que exige do seu leitor, 

entendemos que a mediação docente para a inserção desse gênero nos Anos 

Iniciais é fundamental, imprescindível, para uma leitura crítica. Para esse trabalho, 

torna-se essencial o conhecimento do gênero por parte do professor, uma vez que 

este será responsável por possibilitar aos alunos a leitura de charges. 

Nessa direção, consideramos que o ato de leitura das charges tendo em vista 

promover a superação do riso imediato por incorporação e avançar do riso rumo à 

crítica presente na trama delineada pelo chargista é o movimento de compreensão 

da charge como expressão discursiva, ideológica, historicamente composta por 

vozes sociais, constituindo um gênero de humor opinativo.  

Logo, o aluno, ao aprender a ler charges captando a essência crítica desse 

gênero e ao refletir sobre o representado, que remete justamente ao cenário social, 
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estará realizando uma leitura atenta das tramas sociais e, assim, desenvolvendo 

uma postura crítica em relação aos elementos desse mesmo contexto social. 

As proposições didáticas elaboradas constituem uma possibilidade de 

realização do trabalho pedagógico; contudo, não desconsideramos outros 

encaminhamentos teórico-metodológicos que, igualmente, por um trabalho 

intencional, possam favorecer a criticidade dos alunos. 

Ao discutirmos o gênero discursivo charge, não compreendemos a sua 

incorporação em sala de aula sob uma perspectiva redentora de educação, em que 

a leitura crítica da charge por si mesma propicie a mudança na sociedade, haja vista 

que a organização social está estruturada em uma lógica que direciona padrões 

refletidos na escola. Mas, objetivamos justamente dialogar com possibilidades que 

propiciem (re)pensar o nosso contexto escolar e social, e a charge apresenta-se 

como possibilidade de reflexão crítica. 

Como, neste trabalho, apresentamos as propostas apenas em nível teórico-

metodológico, destacamos a necessidade de continuidade desta pesquisa em nível 

empírico, com a realização de pesquisa campo, o que poderá indicar outras 

possibilidades de trabalho pedagógico com a charge e/ou a revisão do que foi aqui 

proposto. 

Consideramos, nesta dissertação, que o gênero discursivo charge, em 

essência, é subversivo, pois reconstrói/constrói um fato/acontecimento, banaliza a 

ordem, provoca o riso e, por conseguinte, propicia o refletir sobre o contexto social, 

haja vista que expressa as mazelas sociais, as calamidades, os escândalos 

políticos, e o movimento de leitura crítica de tais representações pode provocar 

ações que visem a um posicionamento crítico diante da realidade posta. 

Nessa direção, o aspecto mais importante na leitura da charge é tecer a 

reflexão, ou seja, incorporar a subversividade da charge como forma de protesto e 

indignação social, propiciando aos alunos essa leitura de forma sistematizada, 

favorecendo a formação do pensador crítico. 

O percurso aqui realizado mostrou que o trabalho pedagógico com charges, 

fundamentado na perspectiva bakhtiniana de linguagem e por meio da MMD, pode 

se concretizar em uma das possibilidades para a desenvoltura da criticidade durante 

o aprendizado. 
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