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RESUMO 

 

A presente pesquisa objetiva investigar como o gênero discursivo charge tem sido 

trabalhado nas aulas de Língua Portuguesa para construir o sujeito leitor crítico no 

ensino médio e quais procedimentos de leitura possibilitam a compreensão dos 

discursos presentes nas charges. A sustentação teórica vem das contribuições do 

filósofo Mikhail Bakhtin, da Análise do Discurso de linha francesa, dos estudos de 

Brian Street sobre letramento e das concepções de alguns estudiosos do gênero charge. 

Os participantes são os alunos da 2ª série do ensino médio e uma professora regente de 

Língua Portuguesa em uma escola estadual militar no interior de Goiás. É uma pesquisa 

de abordagem qualitativa do tipo pesquisa-ação. Nessa pesquisa, tanto o pesquisador 

quanto os participantes refletem sobre a ação e buscam caminhos para intervir na 

realidade social. Mediante questionários semiestruturados, gravações em áudio/vídeo e 

atividades de leitura diversificadas, os dados são levantados e analisados à luz do 

aparato teórico do estudo com a finalidade de elaborar uma proposta de intervenção 

mediada pela pesquisadora. A mediação pedagógica gerou o produto educacional, que 

consiste em um e-book disponibilizado em plataforma digital e apresentado aos 

professores de Língua Portuguesa da escola participante e de outras escolas da 

coordenação regional de ensino. 

Palavras-chave: Ensino. Gênero. Discurso. Charge. Letramento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present research aims to investigate how the genre discursive cartoon has been 

worked in the Portuguese language classes to construct the critical reader subject in high 

school and which reading procedures make possible the understanding of the speeches 

present in the cartoons. The theoretical support comes from the contributions of the 

philosopher Mikhail Bakhtin, the Discourse Analysis the French line, the Brian Street 

studies on literacy and the conceptions of some authors of the genre cartoon. The 

participants are the students of the second grade of high school and a Portuguese 

language teacher at a state military school in the interior of Goiás, Brazil. It is a 

qualitative research of the research-action type. In this research both the researcher and 

the participants reflect on the action and search ways to intervene in social reality. 

Through semi-structured questionnaires, audio/ video recordings and diversified reading 

activities the data are collected and analyzed in the light of the theoretical apparatus of 

the study with the purpose of elaborating a proposal of intervention mediated by the 

researcher. Pedagogical mediation generated the educational product consisting of an e-

book that will be made available on a digital platform and presented to the Portuguese 

language teachers of the participant school and other schools of regional education 

coordination. 

Keywords: Teaching. Genre. Speech. Cartoon. Literacy. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante a minha prática docente, ao trabalhar com leitura no ensino médio, 

vivenciei várias situações em que o aluno sabia decodificar o texto, mas apresentava 

dificuldades em estabelecer relações entre os ditos no texto, o mundo social e as 

condições de produção. Estou ainda mais incomodada com essa condição de leitura, 

visto que, na era digital em que vivemos, todos somos bombardeados por informações, 

muitas vezes fake news, as quais diariamente nos influenciam. Assim, é de fundamental 

importância que os nossos jovens desenvolvam uma leitura crítica que dialogue com os 

aspectos históricos e sociais a fim de se posicionarem diante dos textos que lhes são 

cotidianamente expostos em sala de aula, nas redes sociais ou em qualquer outro 

ambiente social. Afinal, “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 

posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele” 

(FREIRE, 1989, p. 9).  

Nos últimos 20 anos, houve grandes avanços no ensino de leitura no Brasil. 

Isso fica evidente ao observarmos os livros didáticos e as Orientações Curriculares para 

o Ensino Médio (BRASIL, 2006). Todavia, ainda se veem propostas de leitura que se 

prendem à mera decodificação, e o texto é abordado apenas como pretexto para o ensino 

de gramática. Além disso, essas práticas de leitura não apresentam propostas de 

atividades com gêneros discursivos na dimensão em que esse tema deve ser trabalhado, 

pois se limitam aos elementos composicionais e não alcançam os discursos. 

Consequentemente, como vêm evidenciando os exames nacionais e internacionais,
1
 

tem-se formado, em sua maioria, um sujeito leitor passivo que apenas extrai 

informações prontas dos textos e é incapaz de enxergar os múltiplos sentidos da 

linguagem. 

As concepções bakhtinianas sobre a construção dialógica da vida, mediante a 

alteridade, são fontes inesgotáveis de reflexão para as práticas pedagógicas de leitura 

crítica e social. É indubitável que as concepções de linguagem são determinantes das 

práticas em sala de aula. “A palavra é fenômeno ideológico por excelência” 

(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2006, p. 36). Assim, se quisermos alunos letrados 

efetivamente, devemos nos opor às concepções que se prendem apenas ao linguístico e 

ignoram os aspectos extralinguísticos. Na noção de gênero discursivo proposta por 

                                                             
1 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) e Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB). 
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Bakhtin (2016), a linguagem é um fenômeno social, histórico e ideológico. Nesse 

sentido, trabalhar com os gêneros discursivos permite desenvolver a autonomia do 

aluno no processo de leitura, capacitando-o para o uso efetivo da linguagem em 

situações sociais diversas. 

Conforme Orlandi (2001), o discurso em si é uma construção linguística 

dependente do contexto social no qual o texto é desenvolvido, ou seja, as ideologias 

presentes em um discurso são diretamente determinadas pelo contexto político-social 

em que vivem o autor e o leitor. 

 

O sentido não existe em si, mas é determinado pelas posições ideológicas 

colocadas em jogo no processo sócio-histórico em que as palavras são 

produzidas. As palavras mudam de sentido segundo as posições daqueles que 

as empregam. Elas “tiram” seu sentido dessas posições, isto é, em relação às 

formações ideológicas nas quais essas posições se inscrevem. (ORLANDI, 

2001, p. 42-43). 

 

Assim, quando o leitor é capaz de enxergar o discurso materializado no texto e 

a ideologia materializada no discurso, consegue perceber os efeitos de sentido 

provocados na leitura. 

A partir dessa concepção dialógica da linguagem que aborda não apenas os 

aspectos linguísticos, mas também o discurso e o social, cabem as noções de letramento 

crítico de Brian Street. Para ele, o letramento é uma prática ideológica.   

 

Uma mudança importante foi a rejeição da visão dominante do letramento 

como uma habilidade “neutra”, técnica, e a conceitualização do letramento, 

ao contrário, como uma prática ideológica, envolvida em relações de poder e 

incrustada em significados e práticas culturais específicos (STREET, 2014, p. 

17). 

 

De acordo com o autor, quando as ações para letrar estão situadas no social e 

nas práticas discursivas, o letramento é ideológico. Isso significa que a palavra não é 

tida como neutra, porque toda palavra tem uma intencionalidade e um propósito. O 

letramento ideológico é engajado com o social e não distante das práticas cotidianas de 

discurso. Assim, as práticas de letramento se relacionam com os contextos culturais e 

são influenciadas por relações de poder e pela ideologia. Nessa perspectiva, o objetivo é 

formar leitores conscientes, capazes de ler e fazer uso efetivo dessas leituras no 

processo de construção da cidadania crítica. 

Além disso, a compreensão da memória discursiva é fundamental no processo 

de leitura. Segundo Pêcheux (2015b), a memória não é algo individual, mas sim um 



12 
 

cruzamento de vários discursos que estão vivos e inscritos no social e nas práticas 

discursivas e não discursivas. Todo o conjunto de formulações feitas (já ditos), que 

determinam o que dizemos, constitui o interdiscurso.  

Neste trabalho, adotamos uma perspectiva discursiva que nos possibilita 

colocar em diálogo alguns teóricos do discurso. Entendemos que a teoria do discurso é 

plural e constituída por inter-relações. Desse modo, estabelecemos interlocução entre 

teóricos do discurso de linha francesa, como Foucault e Pêcheux, mas também trazemos 

ricas contribuições dos estudos do filósofo russo Bakhtin e do seu círculo. 

Diante do exposto, a presente pesquisa parte dos pressupostos teóricos de 

autores da análise do discurso de linha francesa, com ênfase em Foucault (1992, 1996, 

2008), Pêcheux (1997a, 1997b, 2015a, 2015b) e na autora brasileira Eni Orlandi (1996, 

2001, 2012a, 2012b, 2015, 2016). Também se alicerça nos estudos de Mikhail Bakhtin 

(2003, 2010, 2015, 2016), Bakhtin e Volochínov (2006), Brait (2005a, 2005b, 2008, 

2012a, 2012b) e de outros estudiosos da obra de Bakhtin no Brasil. Ademais, a 

discussão sobre letramento se amparará em Brian Street (2014). E quanto à charge, 

estudiosos como Fonseca (1999), Flores (2002) e Teixeira (2001, 2005) ajudarão a 

compreender a historicidade, estrutura e função social desse gênero tão singular. 

A charge constitui um enunciado que contra-argumenta ideologicamente 

muitos enunciados previamente esboçados e constitui um instrumento poderoso de 

crítica. “O enunciado nunca é apenas um reflexo, uma expressão de algo já existente 

fora dele, dado e acabado. Ele sempre cria algo que não existia antes dele, 

absolutamente novo e singular” (BAKHTIN, 2016, p. 95). O enunciado traz consigo o 

dito anterior e a possibilidade de um novo dizer, que poderá concordar ou não com o 

que já havia sido expresso anteriormente. O chargista banha-se em discursos, por assim 

dizer, ouve a voz do outro e traz, mediante formas singulares de expressão, o seu ato 

criador. O ouvinte (leitor) tem direito sobre a palavra e faz uso dela na construção 

dialógica dos sentidos. 

 O gênero charge possibilita o desenvolvimento de um processo de leitura que 

constitui o leitor crítico, pois é um gênero que trabalha muito o senso crítico e as 

atualidades. Esse gênero discursivo é polissêmico; habitado por discursos alheios, 

constitui uma teia discursiva capaz de negar, polemizar, ridicularizar e, acima de tudo, 

criticar os fatos sociais. É um lugar de embates, contradições e tensões que deverá tirar 

o chão do leitor, por assim dizer, e impulsionar novos horizontes de sentidos. Sem 

dúvida, a charge é um gênero discursivo que provoca seus leitores pela reflexão e pela 
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crítica. Também vale dizer que as charges, de diversos autores, que fizeram parte do 

corpus desta pesquisa foram publicadas em sites, blogs e diferentes redes sociais. A 

maioria delas data entre dezembro de 2017 e abril de 2018. Essas charges são 

constituídas de várias vozes discursivas as quais motivaram os leitores a refletirem seus 

posicionamentos acerca de temas controversos relacionados a fatos sociais, políticos e 

históricos ocorridos no Brasil e no mundo.  

A leitura da charge é exigente. Isso se dá por requerer do leitor conhecimentos 

exteriores ao texto, a compreensão da linguagem verbal e visual mobilizada pelo 

chargista na construção crítica, bem como a movimentação dos elos enunciativos que 

formam a teia discursiva do texto chargístico. Sendo assim, as escolhas feitas pelos 

chargistas são significativamente interligadas às condições de produção, as quais não 

devem ser ignoradas no momento da leitura.  

Esta pesquisa traz a voz de quatro chargistas
2
, voluntários, que explanaram 

sobre sua formação acadêmica, sobre os desafios da profissão e sobre a importância da 

leitura da charge em sala de aula para a formação do leitor crítico. 

O nosso objetivo geral é investigar como o uso do gênero discursivo charge, 

nas aulas de Língua Portuguesa, tem colaborado para constituir o sujeito leitor crítico e 

quais procedimentos de leitura possibilitam a compreensão dos discursos presentes nas 

charges. A fim de efetivar o objetivo geral, estabelecemos as seguintes metas 

específicas, a saber: 

 Investigar o grau de interpretação que os discentes já têm sobre gênero 

charge;  

 Refletir sobre a construção ideológica do discurso na charge e seus efeitos 

de sentido;  

 Estabelecer relações entre a história, a dimensão social e os discursos; 

refletir sobre a importância da memória discursiva na construção dos 

sentidos das charges analisadas; 

 Compreender a intertextualidade e a interdiscursividade presentes nesse 

gênero do discurso; 

 Intervir no processo de aprendizagem discente com a finalidade de propor 

práticas de letramento que formem um sujeito crítico. 

                                                             
2 As entrevistas realizadas com os chargistas estão anexas à dissertação.  
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Para alcançar esses objetivos, realizamos um caminho metodológico de 

abordagem qualitativa do tipo pesquisa-ação. De acordo com Brasileiro (2012), a 

pesquisa de abordagem qualitativa se ocupa da interpretação e da atribuição de 

significados no processo de pesquisa. Ela é descritiva, realiza a coleta de dados em fonte 

direta e oferece a oportunidade do exercício da ação sobre o objeto que está sendo 

pesquisado, ou seja, o alvo de estudo e investigação. Para Thiollent, (2000, p.14), a 

pesquisa-ação tem um caráter social: 

 

[...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo.  

 

A pesquisa-ação visa compreender a relação entre o sujeito e o objeto, levando 

em conta as contradições e tensões inerentes ao social. Assim, não temos a pretensão de 

trazer uma solução definitiva para as questões de leitura da charge no ensino médio; 

antes, porém, objetivamos problematizar as práticas e sugerir procedimentos de leitura 

que alcancem os discursos. 

A pesquisa foi realizada em um colégio estadual militar no interior de Goiás. 

São alvos da investigação as aulas de Língua Portuguesa, na 2ª série do ensino médio. 

Nesse campo de observação, os participantes são uma professora de Língua Portuguesa 

e os alunos da turma. 

O fato de a pesquisa ter acontecido na 2ª série e utilizar o gênero charge 

também se justifica pelo fato de o Currículo Referência, de Língua Portuguesa, da Rede 

Estadual de Educação de Goiás “sugerir” esse gênero na 2ª série do ensino médio, 

conforme se vê neste recorte do documento: 
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Figura 1 – Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás 

 2
º 
SÉRIE/ENSINO MÉDIO  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 4

º 
B

IM
E

S
T

R
E

  

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM  Eixos 

temáticos 

CONTEÚDOS 

 Dialogar sobre as diferenças entre charges e cartuns. 

 Debater sobre temas representados nas charges e cartuns. 

 Dialogar sobre os efeitos de humor e ironia nas charges e 

cartuns. 

 Discutir sobre a existência de preconceitos com relação 

sexualidade a mulher ao negro ao pobre a criança ao velho nos 

gêneros em estudo. 

 

Prática 

de 

oralidade 

 

 

 

 

 

 

 Romances 

 Poemas 

 Charges 

 Cartuns  

 

 

 

 Ler romanos poemas charges e cartuns utilizados diferentes 

estrangeiros de leitura como mecanismo de interpretação de 

texto: 

 Formular hipóteses [antecipados e inferência] 

 Verificar hipótese [seleção e checagem] 

 Ler associativa e comparativamente os gêneros em estudo 

observando, forma, conteúdo e estilo social. 

 

 

Prática 

de leitura 

 Produzir poemas charges cartuns e reconto de capítulo de 

romance observando os elementos constituídos dos gêneros em 

estudo [forma estilo e conteúdo] em função as condições de 

produção. 

 

Pratica 

de escrita 

 Refletir sobre orações coordenadas nos gêneros em estudo. 

 Refletir sobre avaliação linguística nos gêneros em estudo. 

 Refletir sobre o uso da pontuação nos gêneros em estudo. 

 Refletir sobre a ortografia e da crase nos gêneros em estudo 

 Refletir sobre o emprego dos acentos gráficos e da crase nos 

gêneros em estudo. 

 Refletir sobre o pré-modernismo em suas dimensões histórica, 

linguística e social. 

 Reescrever poemas charges cartuns e reconto de capítulo de 

produzidos [coletiva e individualmente].  

 

Prática 

de análise 

da língua 

GOIÁS. Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás. Goiânia: Secretaria de Estado da 

Educação, 2013, p. 64. Disponível em: <https://bit.ly/2U2siKh>. Acesso em: 02 fev. 2016.  

 

 

Conforme a imagem demonstra, no 4º bimestre, os gêneros gráficos charge e 

cartum devem ser trabalhados. Nas expectativas de aprendizagem, no eixo temático 

“prática de oralidade”, observamos os verbos dialogar, debater e discutir. Isso implica 

uma postura dialógica entre os ditos nas charges e a linguagem social. No entanto, no 

eixo práticas de leitura, espera-se que o aluno seja capaz de formular e verificar 

hipóteses tanto para inferir como para checar informações, mas também vemos nesse 

eixo que, a forma, o conteúdo, o estilo e a função social do gênero devem ser 

https://bit.ly/2U2siKh


16 
 

observados. Assim, durante a pesquisa, foram muito utilizados os verbos discutir, 

debater, dialogar e a função social do gênero charge foi ressaltada, não menosprezando 

a forma, o conteúdo ou o estilo, mas enfatizando os discursos e estabelecendo relação 

com o social. Isso se dá, pois é a partir da compreensão das vozes constitutivas do 

discurso e das suas relações com o momento histórico, social e político no qual 

vivemos, que o aluno será capaz de dialogar e se posicionar a cerca das diversas 

temáticas apresentadas nas charges.   

Os instrumentos de pesquisa na fase diagnóstica foram inicialmente um 

questionário semiestruturado e uma seleção de charges em circulação na mídia. Em 

seguida, foram gravadas em áudio e vídeo e, posteriormente transcritas e analisadas, 

algumas aulas de Língua Portuguesa nas quais a professora participante trabalhou com o 

gênero discursivo charge. 

 Na fase da intervenção, foram elaborados seis planos de ação, os quais se 

fundamentaram no referencial teórico adotado neste trabalho e nos dados levantados na 

fase anterior. As aulas de intervenção, ministradas por mim, como pesquisadora, 

somaram seis encontros, nos quais os estudantes foram provocados, durante todo o 

processo de leitura, a compreender os contextos de produção e os efeitos de sentidos dos 

discursos materializados em diversas charges analisadas. De fato, ocorreram efetivos 

eventos de letramento, pois as práticas de leitura e escrita estabeleceram diálogo com o 

social, sendo assim, significativas para os estudantes. Ainda vale ressaltar que esses 

planos foram sendo produzidos paulatinamente, ou seja, foram influenciados pelos 

resultados e sugestões advindos de cada encontro realizado com a turma. 

Após as intervenções, todo o material impresso e em vídeo passou por um uma 

cuidadosa análise e reflexão teórica. Os resultados do estudo foram determinantes para a 

concretização do nosso produto educacional, que se constitui em uma proposta de 

leitura em uma perspectiva discursiva, a qual poderá ser apresentada aos professores de 

Língua Portuguesa da escola participante e de outras escolas da coordenação regional de 

ensino. Após os capítulos que constituem esta dissertação, será apresentada a 

materialização do produto educacional. 

Portanto, esta dissertação traz, em três capítulos, algumas experiências de 

leitura, estudo e práticas vivenciadas durante a realização desta pesquisa. Em linhas 

gerais, no primeiro capítulo, será abordada a fundamentação teórica do discurso e a 

historicidade e especificidade da charge como um gênero multimodal e discursivo. Os 

conceitos são apresentados em um diálogo indissociável com os resultados da pesquisa.  
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No segundo, será apresentada a base metodológica e o percurso realizado desde a fase 

diagnóstica até a fase da intervenção. Nesse capítulo, fica evidenciado como a pesquisa-

ação foi sendo realizada com a participação ativa de todos os envolvidos. E, finalmente, 

no terceiro capítulo, será exposta a análise dos resultados levantados na fase de 

intervenção e sugeridos os procedimentos pedagógicos para o trabalho com a charge na 

perspectiva do discurso. 
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1 À LUZ DA TEORIA DO DISCURSO... 

 

Neste capítulo, é exposta a luz teórica que permite enxergar a linguagem em 

uma perspectiva social e discursiva. Serão discutidas, em princípio, as noções de 

enunciado e formações discursivas, o discurso e sua relação com a memória, o poder e a 

ideologia. Esse percurso teórico foi iluminado pelos autores da Análise do Discurso 

(doravante AD) de linha francesa, Foucault (1992, 1996, 2008) e Pêcheux (1997a, 

1997b, 2015a, 2015b) e pelas contribuições dos russos Bakhtin e Volochínov (2006). 

Mais adiante, serão discutidos pressupostos bakhtinianos, como gêneros do discurso e 

exotopia, que dialogam com a construção dos sentidos na leitura (BAKHTIN, 2003, 

2010, 2015, 2016).  

Visto que o ato de ler não se dissocia dos atos sociais de linguagem, também 

serão utilizados os conceitos de Street (2014) sobre Letramento. E, na parte final, serão 

abordadas algumas concepções relacionadas à charge em sua historicidade, linguagem, 

recursos e função social. O estudo do gênero charge foi fundamentado em Fonseca 

(1999), Flores (2002) e Teixeira (2001, 2005). 

Quanto à análise de discurso de linha francesa, além dos autores já citados, 

serão exploradas as contribuições da autora brasileira Eni Orlandi (1996, 2001, 2012a, 

2012b, 2015, 2016) para o estudo do discurso e da leitura. Ademais, serão trazidos à 

discussão Brait (2005a, 2005b, 2008, 2012a, 2012b) e outros estudiosos da obra de 

Bakhtin. 

 

1.1 Discurso e linguagem 

 

As concepções de linguagem foram mudando no decorrer dos anos. As 

mudanças sempre estiveram fortemente entrelaçadas a fatores sociais e históricos. Essas 

concepções surgiram a partir de três abordagens sobre a língua e a linguagem, de acordo 

com Geraldi (1997), a saber: a linguagem como expressão do pensamento; a linguagem 

como instrumento de comunicação e a linguagem como processo de interação verbal. 

A tradição gramatical grega, por exemplo, defende a linguagem como 

expressão do pensamento. Conforme Koch (2005, p. 13), essa é a crença em um “sujeito 

psicológico, individual, dono de sua vontade e ações”. Isso significa que o sujeito 

organiza uma expressão em sua mente e, através da linguagem, esse pensamento é 

“traduzido”. O que é falado representa o que foi pensado tal qual um espelho ou um 
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reflexo. A língua é compreendida como um sistema fechado e acabado sem nenhuma 

mediação social em seu funcionamento.  

Quanto à concepção da linguagem como instrumento de comunicação, o foco 

está no funcionamento interno da língua como um conjunto de signos que se organizam 

segundo regras estabelecidas. Conforme Saussure
3
 (2006, p. 17), a língua é “um produto 

social da faculdade da linguagem”. Assim, língua é um fato social, uma vez que é fruto 

ou produto de uma convenção coletiva que possui um sistema de valores. Forma e 

significado são partes do signo linguístico os quais são estabelecidos socialmente. A 

linguagem é exercitada ou desenvolvida por meio da língua, ou seja, é ela que 

proporciona aos grupos sociais exercerem diversos tipos de linguagem como a música, 

as artes cênicas, a pintura, o grafite e assim por diante. Dessa forma, é a partir do 

conhecimento do processo interno da organização do código linguístico e de suas 

relações, que o falante poderá efetivar a comunicação. De acordo com o linguista russo 

Jakobson (2003), a comunicação ocorre centrada em diferentes elementos os quais 

evidenciam as funções da linguagem.  

A linguagem como interação social não desconsidera a estrutura, mas olha com 

muita atenção para os aspectos extralinguísticos na construção dos sentidos. De acordo 

com o pesquisador, pensador e filósofo russo Mikhail Mikhailovich Bakhtin (2003), os 

estudos da linguagem não devem dissociar língua, linguagem, história e sujeito, tendo 

em vista que o conhecimento é produzido em contexto histórico, social e cultural. A 

linguagem é social, processual e se estabelece em bases dialógicas de alteridade. Esses 

posicionamentos interacionistas não são opostos à concepção da análise do discurso que 

surgiu na França, em 1960, com Michel Pêcheux. 

 A análise do discurso francesa, encabeçada por Pêcheux, acredita que tanto o 

leitor quanto o autor são sujeitos heterogêneos, produtores de sentido e influenciados 

por aspectos sociais, históricos e ideológicos, não havendo, assim, neutralidade nem 

transparência na linguagem. De fato, ocorre uma mudança de visão em relação ao 

objeto de linguagem, o texto: “sai-se do positivismo da estrutura e instala-se em uma 

posição materialista, a que privilegia o processo e articulação entre estrutura e 

acontecimento” (ORLANDI, 2016, p. 22). 

Amparada pelos estudos de Pêcheux, Orlandi (1996) assevera que a Análise do 

Discurso (AD) é a disciplina dos entremeios, visto ser fruto do cruzamento de pelo 

                                                             
3 Ferdinand Saussure conferiu cientificidade aos estudos da linguagem e é considerado o fundador do 

estruturalismo.  
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menos três ciências: a Linguística, o Materialismo Histórico e a Psicanálise. 

Metaforicamente, podemos afirmar que é como uma hélice que corta, por assim dizer, a 

estrutura linguística e expõe como os sentidos são construídos através dos variados 

campos do saber, isto é, tem um caráter interdisciplinar, requisito na análise de 

discursos. A AD age sobre os sentidos sem desprezar a estrutura. Clareia os espaços 

opacos que não estão óbvios e nem transparentes: “o discurso da AD não deve ser tal 

que reproduza o discurso da linguística clássica, porque ele é realmente outra forma de 

ver a linguagem” (ORLANDI, 1996, p. 178). 

Assim, o foco da análise do discurso não será a frase, a palavra ou a estrutura; 

não se fala em emissor e receptor, mas em sujeitos que se alternam como enunciadores. 

É de fundamental importância a relação entre língua, história e sujeito. Por conseguinte, 

a análise do discurso objetiva a prática de linguagem na sociedade, pois as construções 

linguísticas estão ligadas ao contexto social, visto que, as ideologias presentes em um 

discurso são diretamente determinadas pelo contexto político-social em que vive o seu 

autor/enunciador (ORLANDI, 2001). 

Sendo assim, a AD não se interessa apenas pelo produto, mas pelo processo de 

constituição dos discursos. Anseia compreender como aquilo que se diz se relaciona 

com o que não se diz e quais são as relações desse dizer e desse não dizer com outros 

discursos produzidos num mesmo contexto histórico, social e ideológico (ORLANDI, 

2016). Logo, para a AD não se trata apenas de interpretar o texto, mas de compreender 

como ele produz sentidos a partir das posições do sujeito que é constituído pela 

linguagem, pelo discurso e pela ideologia.  

Mikhail Bakhtin, embora não faça parte da análise do discurso de linha 

francesa, junto com o Círculo
4
, contribuiu significativamente para os estudos da 

linguagem na perspectiva social. O pensamento bakhtiniano tem como foco o discurso e 

a linguagem em uso.  Não lhe é relevante estudar a língua como um sistema abstrato de 

regras nem retirar a vida e a função social da linguagem. Enxerga o discurso, ou seja, a 

língua em ação, o enunciado vivo e socialmente construído por meio de diversas 

interações. Dessa forma, propõe uma metalinguística ou translinguística que consiste no 

estudo do funcionamento da linguagem por meio das relações dialógicas enunciativas. 

“A palavra é a ponte lançada entre mim e os outros” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 

                                                             
4 “Círculo de Bakhtin” refere-se a um grupo de estudiosos intelectuais liderado por Mikhail Bakhtin na 

década de 1920 na Rússia. 
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2006, p. 117). É na interação dialógica com o outro que a linguagem e o próprio “eu” se 

constituem. 

Ao considerar a linguagem em uma perspectiva social, é de fundamental 

importância se compreender o conceito de enunciado, formação discursiva e discurso. 

Adiante apresentaremos um diálogo entre os filósofos franceses Michel Pêcheux 

(1997a), Michel Foucault (1996, 2008), e o russo Mikhail Bakhtin (2016) os quais 

discutem esses conceitos com muita propriedade.  

 

1.2 Discurso: o enunciado e as formações discursivas 

  

Foucault
5
 em sua Arqueologia do saber (2008), não olha para a história tal qual 

prescrevia a história tradicional. Enquanto na história tradicional e positivista, os 

documentos eram vistos como algo sem vida que deveria ser adorado e eternizado, para 

Foucault, o documento vira monumento, ou seja, é vivo e permite estabelecer diversas 

relações para se enxergarem as práticas discursivas e não discursivas. O olhar 

foucaultiano não está focado na história das continuidades, mas nas rupturas e 

descontinuidades, pois compreende que a tradição não explica o presente. Afirma o 

filosófo: 

 

A arqueologia [...] não trata o discurso como documento, como signo de 

alguma coisa, como elemento que deveria ser transparente, mas cuja 

opacidade importuna é preciso atravessar frequentemente para reencontrar, 

enfim, aí onde se mantém a parte, a profundidade do essencial; ela se dirige 

ao discurso em seu volume próprio, na qualidade de monumento. 

(FOUCAULT, 2008, p. 157). 

 

Ademais, não é preciso buscar a origem do discurso, contudo “é preciso tratá-

lo no jogo da instância” (FOUCAULT, 2000, p. 91), em sua irrupção do acontecimento. 

Desse modo, em vez de pensar em uma fonte ou um início, o autor pensa em 

emergências e proveniências, termos utilizados por Nietzsche que melhor designam esse 

tipo de genealogia que se opõe à pesquisa da origem.  A proveniência dá conta da 

dispersão e da proliferação dos acontecimentos discursivos, das multiplicidades. Sai o 

estático da origem para o movimento (PRADO FILHO, 2017). E a emergência é o 

movimento em que surgem os ditos, os quais não são definidos ou presos a um lugar de 

                                                             
5 Filósofo francês contemporâneo. Suas obras abordam temas como disciplina, loucura, sexualidade e o 

poder.  
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origem limitado, mas verdadeiramente emergem das dispersões e das descontinuidades 

históricas. 

Ao se debruçar sobre o estudo dos enunciados, Foucault (2008) diz que o 

enunciado não é uma unidade do mesmo gênero da frase, da proposição ou ato de 

linguagem; não é uma unidade como um objeto material; não é simplesmente o uso de 

um conjunto de elementos linguísticos por um sujeito falante e nem uma estrutura.  

Foucault apresenta quatro condições de existência do enunciado. Primeiro, 

porque possui uma materialidade e esta é o suporte do enunciado. Segundo, porque se 

abre para si mesmo em um determinado campo e está sujeito a ser repetido e 

transformado. Terceiro, porque se liga a enunciados que o precedem e o seguem, os 

quais estão relacionados às situações que os provocam e quarto, porque possui filiação a 

um autor que ocupa uma função ou um lugar vazio e instável.  Dessa forma, o 

enunciado possui materialidade linguística, pertence a uma formação discursiva e não é 

isolado de tantos outros que o precederam. Embora o enunciado possa ser repetido, 

sempre acontecerá em condições singulares. Isso acontece porque a enunciação é um 

processo único. Cada enunciação é um evento singular porque é específica das 

condições históricas de produção em uma determinada situação, tempo e lugar. 

Neste trabalho, amparados pelas proposições das obras de Foucault, tomamos a 

charge como enunciado. Ela possui uma materialidade composta pela linguagem verbal 

e linguagem não verbal. Faz parte de um campo, na verdade um multicampo, 

constituído de vários recursos discursivos e não discursivos, e seu enunciado pode ser 

repetido e transformado em diferentes situações enunciativas. Também, possui relação 

com muitos enunciados que a precedem e suscitarão vários outros ditos relacionados 

aos movimentos e as descontinuidades históricas que levaram à emergência enunciativa 

constituinte da charge. Além disso, a charge está filiada a um autor que exerce o lugar 

de sujeito enunciativo e expõe seu posicionamento crítico diante dos vários fatos sociais 

e políticos. 

Assim, os enunciados possuem várias vozes, valores e ideologias que são 

determinantes na sua construção, desde as escolhas das palavras até o lugar do dizer.  

Exemplo disso são os enunciados “a greve acabou” ou “uma nova greve é deferida”. 

Eles adquirem sentidos diferentes se forem usados pelo patrão, pelo sindicato ou mesmo 

pelos trabalhadores em diferentes contextos históricos e sociais. Bakhtin (2016, p. 74) 

diz que “cada texto como enunciado é algo individual, único e singular”. 
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Consoante Pêcheux (1997a), a partir de um acontecimento real, nasce um 

acontecimento discursivo, visto que as condições históricas interferem na língua. O 

discurso se constrói no movimento das falas escritas ou orais nos enunciados. 

 

Todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de 

si mesmo, se descolar discursivamente de seu sentido para derivar para outro 

[...] todo enunciado, toda sequência de enunciados é, pois, linguisticamente 

descritível como uma série de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar à 

interpretação. É nesse espaço que pretende trabalhar a análise do discurso. 

(PÊCHEUX, M., 1997a, p. 53). 

 

Diferentemente da oração, que é uma unidade do texto, o enunciado tem 

axiologia, que precede e antecede a muitos outros, os quais constitui a 

interdiscursividade. Dessa forma, os enunciados estão no mundo do discurso em uso e 

constituem uma contrapalavra responsiva aos demais (BAKHTIN, 2010). Embora seja 

necessária a estrutura da língua, a comunicação só acontece mediante enunciados, visto 

que é a atribuição de valor que transformam qualquer corpo físico em signo ideológico, 

pois “tudo que é ideológico possui um significado” (BAKHTIN; VOLOCHÍOV, 2006, 

p. 31). Essa é a dimensão “sine qua non” dos enunciados. 

Bakhtin (2016) esclarece que o enunciado é uma situação real da comunicação 

discursiva e se diferencia da noção de frase como unidade puramente gramatical. Os 

enunciados, unidade comunicativa, irão formar vários outros. Uma palavra adquire 

diversos sentidos, dependendo do contexto de produção (sujeito e situação) em que é 

realizada. Considera Bakhtin que: 

 

Todo enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva de um 

determinado campo [...] todo enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de 

outros enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de 

comunicação discursiva. Todo enunciado deve ser visto antes de tudo como 

uma resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo [...] 

todo enunciado é repleto de variadas atitudes responsivas a outros enunciados 

de um dado campo da comunicação discursiva. (BAKHTIN, 2016, p. 57, 

grifo do autor). 

 

 Visto que o enunciado é uma unidade do discurso, é de fundamental 

importância perceber os vínculos entre os enunciados e a relação que mantêm com o 

contexto de produção. Bakhtin diz: 

 

O discurso só pode existir de fato na forma de enunciados concretos de 

determinados falantes, sujeitos do discurso. O discurso sempre está fundido 

em forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso, e 

fora dessa forma não pode existir. (BAKHTIN, 2016, p. 28). 
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Assim, o enunciado marca diferentes posições sociais e é o lugar da 

contradição e do sentido, da polifonia, ou seja, das várias vozes sociais, pois é complexo 

e vivo. De acordo com Fiorin (2017), a preocupação com os enunciados justifica-se 

tendo em vista que estes não são neutros, mas ideológicos. Portanto, é imprescindível 

estabelecer relações e não tentar compreender o enunciado em um isolamento em si 

mesmo, mas “tornar-se livre para descrever, nele e fora dele, jogos de relações” 

(FOUCAULT, 2008, p. 32).  O filósofo ainda reitera: 

 

Não há enunciados livres, neutros e independentes; mas sempre um 

enunciado fazendo parte de uma série ou de um conjunto, desempenhando 

um papel no meio dos outros, neles se apoiando e deles se distinguindo: ele 

se integra sempre em um jogo enunciativo. (FOUCAULT, 2008, p. 112, grifo 

nosso). 

 

O enunciado é o que é efetivamente dito, o que pode ser dito. Esse dito é o que 

explica não só a situação enunciativa, mas outros enunciados em rede. A explicação dos 

ditos está em outros ditos e nas condições de possibilidade desse dizer, pois o discurso 

só existe nas relações que estabelece com o contexto histórico. Argumentando sobre 

isso, Foucault (2008) afirma que o enunciado é uma função. No nível de função, ele 

atravessa em uma relação diagonal e não vertical, pois é cruzado por vários campos 

discursivos. Dessa forma, não dá para cercar o enunciado, pois este não remete a uma 

forma única. Ele é heterogêneo e tem sua raridade marcada pela dispersão. 

              Assim, a linguagem é interpelada pela cultura e pelos discursos. O dialogismo 

(BAKTHIN; VOLOCHÍNOV, 2006) se constrói nas relações que se estabelecem entre 

enunciados. Toda fala se liga a outra. O eu é marcado pelo tu em sua extensa alteridade. 

E é justamente a partir dessa interação verbal, na relação com o outro, que o sujeito é 

constituído socialmente. Logo, há uma tensão inerente aos discursos, na qual ocorre a 

negociação dos sentidos. Segundo Brait (2005b, p. 27)
6
, ocorre “um diálogo entre 

interlocutores e um diálogo entre os discursos ou enunciados”. Todo enunciado é 

polifônico, ou seja, possui e gera muitas vozes ininterruptamente. Dessa maneira, a 

polifonia é uma das marcas da heterogeneidade constitutiva da linguagem. Authier-

Revuz( 2004) reconhece que 

 

                                                             
6 Beth Brait é crítica, linguista, ensaísta, professora associada da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo e coordenadora do GT/ANPOLL “Estudos Bakhtinianos” (2010-2014). 
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o outro do dialogismo de Bakhtin não é nem o objeto exterior do discurso, 

nem o duplo, não menos exterior do locutor: ele é a condição do discurso, e é 

uma fronteira interior, que marca no discurso a relação constitutiva com o 

outro. (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 46). 

 

Tendo em vista que toda enunciação é um diálogo que sucede e antecede outras 

enunciações, os diálogos não se limitam apenas à conversa entre indivíduos, mas são 

heterogêneos e marcam a presença de muitas vozes sociais. O horizonte dessa 

heterogeneidade não se prende apenas ao linguístico, mas se amplia na direção de outras 

semioses. Há sempre a presença do outro em todos os discursos enunciados. O 

enunciado é um acontecimento discursivo e não há, portanto, o discurso fundador. 

A respeito da raridade do enunciado, Foucault (2008, p. 135) diz que a questão 

está na certeza “de que nem tudo é sempre dito”. Esse é o princípio da rarefação, em 

outras palavras, o não preenchimento completo do enunciado. Os apagamentos 

ocorridos na materialidade enunciativa constroem sentidos, os quais poderão ser 

recuperados e multiplicados pelo interlocutor. Assim, essa raridade dos enunciados 

evidencia a não transparência da linguagem, a sua opacidade.  

A análise foucaultiana volta-se para a raridade dos enunciados no sentido de 

ver o não dito no próprio dito. Sobre esse tópico, é bastante válida a explanação que o 

autor nos apresenta em sua aula de 18 de março de 1981 (FOUCAULT, 2016) ao pensar 

sobre o jogo de veridicção ou verificação em relação ao real. Ele aponta três campos de 

análise e interpretação. O primeiro seria de que as coisas são vistas como a 

representação da realidade e como se o discurso fosse a representação do real. Nesse 

caso, a análise teria um viés prescritivo. O segundo campo seria a denegação ideológica 

em que o discurso não se refere tanto ao real de que o discurso fala, mas se busca o que 

está escondido ao se pautar no não dito, em uma verdade oculta. Já o terceiro seria pela 

racionalização que visa esconder o discurso, dessa maneira, o argumento mais forte 

vence e tem o valor de verdade pela racionalização dos saberes que sustentam os 

poderes. Contudo, todas essas possibilidades não se pautam nos ditos e, para Foucault, a 

base da interpretação é o dito, pois é a partir do que é dito que se podem enxergar os não 

ditos, ou seja, os vazios, as ausências. Assim, o não dizer é um modo de dizer. De fato, 

“interpretar é uma maneira de reagir à pobreza enunciativa e de compensá-la pela 

multiplicação do sentido; uma maneira de falar a partir dela e apesar dela” 

(FOUCAULT, 2008, p. 136).  
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O filósofo russo Bakhtin (2015) distingue dois tipos básicos de interpretação. A 

interpretação responsiva ativa e a interpretação passiva. A primeira faz parte da própria 

construção do discurso, tendo em vista que a resposta pode ser de assentimento ou 

relutância ao discurso pronunciado. Ao se preocupar com o ouvinte (leitor), o falante 

(autor) busca toda uma rede discursiva de sentidos, estabelecendo relações que 

dialoguem com o horizonte do ouvinte, isto é, quem fala abre espaço para o alheio 

ouvinte, instaura o diálogo com a palavra do outro. A cada construção, há um espaço 

dialogante que abre caminhos para novas possibilidades semânticas com enfoque 

ideológico. As enunciações das pequenas réplicas nos diálogos do cotidiano até as 

grandes obras literárias são frutos de uma interpretação ativa, logo responsiva. Quanto à 

interpretação passiva, essa se limita à suposta intenção de quem fala (autor), e não abre 

espaço para novos enunciados e sentidos que o ouvinte (leitor) possa construir mediante 

seus horizontes axiológicos. Torna-se uma interpretação abstrata, pois objetiva à palavra 

em detrimento do ideológico e das condições de produção. 

O enunciado da charge abaixo estabelece muitas relações discursivas com a 

política, o social e a economia. Tanto a imagem como as palavras dialogam com vários 

ditos produzidos em abril de 2018.  

 

Charge 1 – Arma mais letal 

 
Fonte: CAMELO, Jota. Disponível em: <https://bit.ly/2PricFh>. Acesso em: 17 abr. 2018. 

 

 

A charge apresenta a caricatura do presidente, dos EUA, Donald Trump 

ordenando que seja jogada sobre a Síria a pior arma que o ser humano já criou. A 

imagem mostra o lançamento dessa arma representada pelo logotipo da rede Globo de 

televisão.  
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A leitura realizada pelos alunos, da 2ª série do ensino médio, evidencia uma 

interpretação responsiva ativa de enunciados.  

 

Mary: Temos o discurso político através do presidente dos EUA, temos o 

discurso da violência nas palavras usadas por ele e temos um discurso de 

“guerra” sobre a cidade [...] Temos o símbolo da Globo, que significa que ela 

é tão “repugnante” como uma arma letal, pois é farsante, cínica e arrasadora. 

Ela influencia as pessoas e engana a todos. Também pode ter o efeito de 

sentido de que a mídia é uma arma letal e arrasadora, pois ela leva à guerra 

em poucos minutos. 

Manuela: O símbolo da Rede Globo nos lembra das mentiras que a mídia faz. 

A charge nos faz pensar sobre o poder da mídia sobre as pessoas. É chamada 

de arma mais letal pela destruição que as emissoras fazem tampando os olhos 

dos leitores. 

Ângela: No discurso do chargista, a TV Globo é uma das maiores armas, pois 

usa por meio da comunicação o discurso distorcido para o telespectador e de 

certa forma corrompe a sociedade, cortando fatores que podem prejudicar 

interesses dela. 

(Atividade de leitura individual.) 

 

Ao ler a charge, os alunos tiveram o primeiro contato com o enunciado 

mediante a materialidade. Depois, conseguiram estabelecer relações enunciativas com 

diversos outros ditos que precederam esse dizer.   

A aluna Mary
7
 conseguiu identificar pelo menos três atravessamentos 

discursivos na charge: o discurso político, o da violência e o de guerra. Ao se referir 

especificamente ao discurso de guerra, a palavra “guerra” aparece entre aspas, e mais 

adiante ela afirma que “a mídia é uma arma letal e arrasadora, pois ela leva à guerra em 

poucos minutos”. Assim, o termo “guerra” pode estar relacionado a conflitos no âmbito 

militar, no civil e até mesmo no campo ideológico. O símbolo ou o logotipo da Rede 

Globo foi compreendido também como um enunciado portador de muitos sentidos e 

valores. 

A segunda aluna, Manuela, trouxe para sua análise a questão do poder 

midiático, ao dizer que as emissoras “tampam os olhos dos leitores”. Isso implica um 

exercício de controle sobre o que pode ou não ser evidenciado nos noticiários. O 

símbolo da Rede Globo foi compreendido como uma representação da mídia, em geral, 

de todas as emissoras. Também o próprio ato de assistir foi tomado como leitura, o que 

deveras o é, visto que, quando se assiste a algo pela TV ou pelas redes sociais, 

                                                             
7 Os nomes dos sujeitos são fictícios. 
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responde-se de alguma forma ao que é dito, concordando ou divergindo do que é 

exposto. 

O enunciado de Ângela trouxe a atenção aos jogos midiáticos que distorcem, 

corrompem e “cortam fatores”, ou seja, apresentam meias-verdades em função de seus 

interesses. Esse dito é sustentado por muitos outros discursos que emergiram nas redes 

sociais nos últimos anos, desde 2013, expondo o controle que a maior mídia brasileira e 

da América Latina (Grupo Globo) exerce nos bastidores do poder político e econômico 

do país.  

Sem dúvida, essas alunas não leram apenas a materialidade linguística (frase). 

Em verdade, leram enunciados e isso ficou evidente em todas as relações discursivas 

estabelecidas e na atitude responsiva ativa diante do que estava efetivamente dito. 

Foucault (2000, p. 94) expõe que os enunciados articulam-se “com acontecimentos que 

não são de natureza discursiva, mas podem ser de ordem técnica, prática, econômica, 

social, política”, ou seja, elementos não discursivos, como, por exemplo, as instituições 

e as práticas. Isso ficou comprovado nessa leitura da charge.  

Ao “escavar”, o arqueólogo da linguagem, Foucault, partiu dos enunciados 

para compreender os discursos e as formações discursivas. As “formações discursivas 

escandem (enumeram) o plano geral das coisas ditas no nível específico dos 

enunciados” (FOUCAULT, 2008, p. 131). Para compreendê-las, o autor pensa nos 

processos de formação ou aparecimento dos discursos e apresenta quatro hipóteses: a 

formação do objeto, as formas enunciativas, a formação dos conceitos e o tema. 

 A primeira hipótese para se pensar uma possível unidade do discurso é a de 

que os enunciados formam um conjunto quando se referem ao mesmo objeto, mas não 

em uma unidade, e sim na dispersão. Não se pode pensar o discurso como um conjunto 

de enunciados únicos sobre o mesmo objeto, mas se pode observar a existência de 

regras que permitem a irrupção de uma série de enunciados em determinado momento 

histórico. A segunda hipótese refere-se à forma de encadeamento dos enunciados, sua 

transformação, pois existem regras ou regularidades que permitem a emergência de 

certos saberes. Os enunciados estão suscetíveis a mudanças e dispersões, as quais 

seguirão novas regras no jogo do dizer, que constituirão novas formações discursivas. A 

terceira hipótese diz respeito à relação estabelecida entre grupos de enunciados, ao 

modo como se formam os conceitos, seus jogos de aparecimento (emergências), suas 

convergências e discrepâncias em diferentes lugares e posições. E a quarta hipótese diz 

respeito aos temas. Os temas, as teorias, sofreram dispersão no decorrer da história e 



29 
 

não são marcados pelas continuidades, mas pelas descontinuidades. Assim, Foucault 

conclui que, 

 

no caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos 

de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 

regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 

transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 

discursiva. (FOUCAULT, 2008, p. 43, grifo do autor). 

 

As formações discursivas englobam toda a trama discursiva, os 

atravessamentos, temas, estratégias e conceitos. Vale ressaltar que “a formação 

discursiva se caracteriza não por princípios de construção, mas por uma dispersão de 

fato” (FOUCAULT, 2008, p. 132). Assim, o foco do estudo arqueológico está em 

enxergar os jogos de regras e transformações descontínuas pela história, objetivando 

descrever os feixes de relações e suas correlações no processo de formação dos 

discursos. Assim, as formações discursivas são plurais e se movimentam na história, no 

social e não há entrelinhas, pois tudo está dito. 

Já vimos que o enunciado é parte do discurso e constitui as formações 

discursivas. Mas o que é o discurso? Foucault explana que o discurso é 

 

um conjuntos de enunciados, na medida em que se apoiem na mesma 

formação  discursiva; ele é construído de um número limitado de enunciados,  

para os quais podemos definir um  conjunto de condições de existência; é de 

parte a parte, histórico – fragmento  de história, unidade e de descontinuidade 

na própria história,  que coloca o problema de seus próprios limites, de seus 

cortes, de suas transformações, dos modos específicos de sua temporalidade. 

(FOUCAULT, 2008, p. 136, grifo nosso). 

 

O discurso é uma construção histórico-social e instrumento de poder que busca 

impor vontades de “verdade”. Ele engloba procedimentos, limites e princípios que o 

controlam, classificam e ordenam. É histórico, pois depende de possibilidades de 

condições para existir em determinado momento ou período. Há enunciações que 

podem ser proferidas em determinadas situações discursivas e jamais poderão ser ditas 

em outras, sem sofrer alguma interdição. O dizer é moldado de acordo com a posição 

socioideológica do grupo ou do sujeito que o enuncia. 

Foucault (1996) ainda postula que o discurso exerce controle social, é da 

ordem das leis e coercitivo. Segue o ordenamento social, político, ideológico, 

institucional, religioso, pedagógico e muitos outros. Assim, “trata-se de determinar as 

condições de seu funcionamento, de impor aos indivíduos que o pronunciam certo 
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número de regras” (FOUCAULT, 1996, p. 36-37). Desse modo, as formações 

discursivas não são totalmente livres, pois passam constantemente pelo crivo da ordem 

discursiva. 

Efetivamente, o discurso está para além das regras de uso da língua. 

Charaudeau (2010) afirma que, apesar de se estruturar através da língua, o discurso não 

é apenas a língua, mas também é constitutivo de luta, poder e dominação social. Além 

disso, o discurso é resultado de circunstâncias singulares em que o dizer é produzido. 

Envolve, dessa maneira, condições extradiscursivas e processos intradiscursivos que se 

entrelaçam na produção de sentido. Assim, esses dois horizontes não devem ser 

ignorados no estudo do discurso, pois o sentido é construído e não previamente 

determinado.  

O enunciado, portanto, é uma unidade do discurso constituído por vários 

atravessamentos que produzem as formações discursivas mediante movimentos de 

dispersão. O discurso é social, histórico, dialoga com vários outros ditos que o 

precederam através da memória discursiva. Essa memória possibilita a compreensão do 

que é dito e relação estabelecida com as condições de produção.   

 

1.3 Discurso e memória 

 

Para analisar um discurso, devem-se considerar os já ditos, portanto, o 

interdiscurso. Como descrito por Maingueneau (1987), é na interiorização do campo 

discursivo que se enxergam os interdiscursos. O campo discursivo envolve as 

formações discursivas – o que pode e deve ser dito por um sujeito em uma dada posição 

– delimitadas em um universo de discursos. Exemplo disso seria o campo político, 

educacional e outros. O interdiscurso envolve o saber discursivo, que possibilita a 

construção de sentidos no que se fala. Essas relações discursivas podem ocorrer por 

meio de estratégias de repetição, citação explícita e implícita, paráfrases, alusão e várias 

outras. Todavia, isso não significa que os discursos se formem da mesma maneira, 

embora pertençam a campos discursivos análogos. 

Um discurso, portanto, não surge a partir de coisas e objetos, mas a partir de 

outros discursos. O interdiscurso seria uma espécie de sujeito universal ou uma 

exterioridade discursiva que atravessa o discurso dos sujeitos. E essa relação do sujeito 

com o interdiscurso (pré-construídos) se faz de forma tensa e conflituosa, pois implica 

escolhas e afrontamentos (ORLANDI, 2015). Assim, o interdiscurso é todo o conjunto 
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de concepções feitas e já esquecidas (já ditos) que determinam o que se diz. Tem íntima 

ligação com a memória. Segundo Pêcheux (2015b, p. 46), 

 

Memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como 

acontecimento a ler, vem restabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais 

tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos –

transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em 

relação ao próprio legível. 

 

A memória não é algo individual, mas sim um cruzamento de vários discursos 

que estão vivos e inscritos no social e nas práticas. Desse modo, a falha, o 

esquecimento, a tensão, a polêmica constituem o espaço da memória, pois este poderá 

ser alterado devido a um acontecimento discursivo diferente. 

Durante a leitura, o resgate da memória discursiva é essencial na construção 

dos sentidos. Na fase do levantamento dos dados desta pesquisa, os alunos leram uma 

charge que foi publicada em 2010. Embora a charge seja um gênero marcado pela 

efemeridade, aquela foi uma exceção. Isso pode ocorrer devido ao fato de alguns 

problemas sociais brasileiros serem persistentes e “resistentes ao tempo”. Além disso, 

no início desse ano, 2018, houve uma “nova” intervenção militar no Rio de Janeiro, e os 

alunos leitores então inseridos nesse contexto histórico. Leia-se a charge abaixo e a 

leitura produzida.  

 

Charge 2 – Operação militar na favela 

 
Fonte: LATUFF, Carlos. Disponível em: <https://bit.ly/2FeRV8D>. Acesso em: 27 fev. 2017. 

 

A charge retrata o impacto de uma operação militar na realidade social da 

classe média e dos moradores de uma favela.  A classe média parece apoiar o 
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movimento que a deixa em segurança, ou seja, a violência se limita aos noticiários da 

TV, enquanto o morador da favela é vítima direta da operação, que, nesse caso, não é 

apenas vista na TV, mas vivenciada dentro de casa.   

 

Karine: Para a classe média, a operação militar na favela é 

excelente, normal. Já na favela essa operação mata até mesmo 

pessoas inocentes. 

Grace: Os de boa situação e que favorecem o capitalismo estão 

livres da ação proposital da “segurança” e aplaudem a morte e a 

“justiça”. Mas na realidade é o pobre marginalizado que é morto 

e não protegido. 

Gabriel: A classe média está assistindo ao que está acontecendo 

pela TV e a favela está sofrendo o que é reproduzido no real. 

Rafaela: A charge mostra a época em que os militares entraram 

na favela do Alemão e em outras, e foi atirando sem olhar em 

quem, matando bandidos e inocentes. 

(Atividade de leitura individual.) 

 

Os três primeiros estudantes leram a charge recuperando os ditos, 

interdiscursos, os quais afirmam que os ricos são sempre favorecidos enquanto os 

pobres são vítimas de ações governamentais que dizem fazer justiça. Também 

mencionaram uma distinção entre o que é retratado na TV e o que realmente ocorre na 

realidade, problematizando a suposta verdade midiática. No momento histórico em que 

esses alunos estavam inseridos, durante o primeiro semestre de 2018, diariamente os 

noticiários afirmavam que a intervenção militar era a única saída para a segurança no 

Rio, e a charge reacendeu e criticou esse discurso que estava aparentemente esquecido. 

A única aluna que mencionou o acontecimento de 2010 foi a Rafaela, ao dizer que “a 

charge mostra a época em que os militares entraram na favela do Alemão e em outras”. 

Embora resgate um fato ocorrido há oito anos, em 2010, a discente não conseguiu 

recuperar a memória discursiva desse acontecimento, visto que o acontecimento 

discursivo, segundo Sargentini (2006, p. 41), é compreendido na “consistência de 

enunciados que se entrecruzam em um momento dado”. Não se trata de um fato, mas 

das relações enunciativas que formam os acontecimentos. 

Assim, o resgate da memória discursiva é imprescindível na construção dos 

sentidos ao estabelecer relações enunciativas entre o dito e suas condições de produção. 
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A intervenção ocorrida em 2010 não foi igual à de 2018. O momento político e social 

era diferente. Saber diferenciar a singularidade de cada ação intervencionista e os 

discursos que a sustentaram só é possível por meio do resgate da memória discursiva.  

Assim, apesar de ser a mesma materialidade linguística, o momento histórico, a 

enunciação são únicos, singulares. O fato é que a memória do já dito no passado e o que 

está sendo reproduzido no presente se atravessaram de tal forma que se aparentaram 

indissociáveis, mas é só uma aparência. 

No capítulo 3 desta dissertação, serão vistas sugestões de algumas práticas 

pedagógicas capazes de auxiliar o resgate da memória de discurso, de modo a contribuir 

para a construção dos sentidos na leitura da charge.  

             O discurso é constituído por jogos ideológicos que, ao mobilizar modos de 

poder, visam estabelecer vontades de verdade. Para compreendermos como esses jogos 

ideológicos funcionam e enxergá-los através da linguagem, discutiremos o 

reposicionamento de Michel Pêcheux em relação à ideologia e as contribuições de 

Foucault para o entendimento de poder e ideologia.  

 

1.4 Discursos: ideologia e poder 

 

A princípio, os estudos pecheuxtianos endossavam a base marxista 

althusseriana,
8
 para a qual a ideologia está num espaço de reprodução proveniente de 

um poder maior que controla as classes dominadas. Isso significa dizer que a ideologia 

dos dominados é menor ou mais frágil do que a dos dominantes, como se, de certa 

forma, a maneira de pensar e agir do dominado fosse determinada pelo dominante ou 

submissa ao dominante. Essa posição do autor foi revista.Percebe-se essa mudança 

paradigmática quando, ao considerar a divisão nos modos de submissão, Pêcheux 

(2015a) afirma que essas divisões nas várias formas de dominação se deixam 

“apresentar esquematicamente por meio de uma série de posições no que diz respeito às 

diferenças práticas na relação dos sujeitos com seu corpo, sua língua, seu pensamento” 

(2015a, p. 109, grifo nosso). Ocorre um movimento plural, “uma série de efeitos 

ideológicos ou lutas ideológicas de movimentos” (PÊCHEUX, 2015a, p. 97). O 

movimento não é estático e vertical. Vale dizer que, consoante Kogawa (2015), o 

                                                             
8 Louis Althusser (1987), filósofo francês, discute a relação da ideologia e as forças capitalistas de 

produção que exploram e reprimem o indivíduo. 
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reposicionamento de Pêcheux em relação à ideologia foi certamente influenciado por 

filósofos como Foucault. 

 Obviamente, não tem como determinarmos exatamente qual das obras de 

Foucault ou de outros pensadores influenciou o reposicionamento de Pêcheux em 

relação à ideologia, mas, é interessante pensarmos, em especial, nos estudos 

foucaultianos relacionados ao poder. Michel Foucault, (1992), entende que o poder não 

é um objeto concreto. Todavia, é microfísico, sutil, molecular e impulsiona relações de 

força de modo invisível. Trata-se de um poder transcendente, sem centro, sem líderes. É 

um poder capilar e todos são seus servos. Este é tão poderoso que molda os desejos e 

não possui lado de fora (VEIGA-NETO, 2006). 

As relações de poder não são pacíficas e passíveis de consentimentos, são 

formas de dominação social com o intuito de persuadir outros a agir ou pensar de 

determinada maneira. Todavia, essa dominação implica uma ação de governar sobre os 

sujeitos livres. Assim, a ideologia não é exclusiva de uma classe dominante de poder 

que a impõe sobre a classe dominada e nem que a classe dominada seja vazia 

ideologicamente. Para Focault (2008, p. 207), a questão da ideologia “é a questão de sua 

existência como prática discursiva e de seu funcionamento entre outras práticas”. 

Ocorre que a ideologia não é algo dado, mas existe como discursos, saberes, em relação 

com tantas outras práticas sociais que mobilizam redes de poder em lutas microfísicas 

que acontecem em diversos ambientes sociais, tais como: político, religioso, familiar, 

acadêmico, econômico e outros.  

A linguagem, quando tomada como arma discursiva ideológica, tem forte 

ligação com o poder, visto que as práticas sociais de linguagem em instâncias macro ou 

micro são motivadas e movimentadas pelo poder. Os sujeitos são influenciados pelo 

poder, mas também o exercem em diversas relações discursivas. Conforme Pêcheux 

(1997a), a ideologia se materializa no discurso, e o discurso na língua. Dessa forma, 

uma vez que a ideologia atravessa os discursos e os efeitos de sentidos, a linguagem é 

ideológica e uma manifestação de poder. É relevante dizer que para Foucault (2006), os 

sujeitos não são completamente assujeitados porque existem as resistências, ou seja, 

pontos de fuga. A própria resistência já é uma manifestação de poder. Sempre é possível 

exercer uma resistência ou uma ação de contrapoder: “Não há relações de poder sem 

resistências” (FOUCAULT, 2003, p. 249 apud VEIGA-NETO, 2006, p. 22).  

Certamente, a língua não é ideologicamente neutra, e sim complexa. Michel 

Pêcheux (1997b) nos assegura que 
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o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, não existe 

em si mesmo [...] mas, ao contrário, é determinado pelas posições 

ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico no qual as 

palavras, expressões e proposições são produzidas [...] as palavras, 

expressões, proposições mudam de sentido segundo as posições sustentadas 

por aqueles que as empregam. (PÊCHEUX, 1997b, p. 160, grifo nosso). 

 

A palavra “posições” faz referência às formações ideológicas do sujeito ao 

enunciar, visto que as “ideologias não são feitas de ideias, mas de práticas” 

(PÊCHEUX, 1997b, p. 144). Nada escapa das ideologias, pois se originam da atividade 

social em um determinado momento histórico. É nas práticas sociais e nos 

comportamentos que se vê a ideologia. Assim, não se trata de um ponto de vista sobre o 

mundo e as coisas, “mas como mecanismo estruturante do processo de significação” 

(ORLANDI, 2001, p. 96).  

Nesse sentido, as práticas leitoras se constroem em um exercício de poder que 

tanto poderá ratificar o dito do autor, como retificá-lo. Ambas as posturas evidenciam 

uma resistência. Vejamos mais uma charge.  

 

Charge 3 – Próxima vítima 

 
Fonte: GILX. Disponível em: <https://bit.ly/2Dxarrd>. Acesso em: 06 mar. 2018. 

 

Nessa charge, vemos o predomínio da cor vermelha e um carro metralhado. Ao 

lermos o enunciado verbal e a data, percebemos que faz referência ao assassinato da 

vereadora, do Rio de Janeiro, Marielle Franco, ocorrido em março de 2018. Além disso, 

a própria entonação de leitura dessa charge é um elemento relevante na construção dos 

sentidos.  

 Leiamos os comentários dos alunos.  
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                Fonte: Atividade de leitura em duplas. 

 

A primeira e a quarta dupla resistem ao que foi enunciado na charge ao 

dizerem que não concordam que a vereadora defendia bandido, até afirmam que o 

chargista estaria generalizando a situação. A dupla 4, ao enunciar, se distanciou muito 

do senso comum quando não responsabiliza a classe oprimida (moradores da favela) 

pelo que ocorreu com a vereadora, mas aponta a corrupção governamental como o 

verdadeiro assassino da sociedade e, por extensão, de Marielle Franco. Obviamente, a 

palavra “matar” utilizada pela dupla número quatro não se refere apenas à morte física 

dos indivíduos, mas também à morte de direitos constitucionalmente garantidos.  

No entanto, as duplas 2 e 3 concordam com o discurso da charge. A segunda 

dupla raciocina que a crença de que quem defende os direitos humanos defende bandido 

é justa, uma vez que os bandidos fazem o mal a todos, mesmo àqueles que porventura 

os queriam “ajudar”. E a terceira dupla concorda que esse ajudar seria um “passar a mão 

na cabeça dos bandidos”. Essa metáfora significa que as ações sociais tais quais a 

vereadora realizava, só contribuem para a bandidagem atuar ainda mais livremente.  

Dupla n° 1 (Jonathan e Noah): O chargista retrata o caso Marielle, que, mesmo 

defendendo os “bandidos”, ela acabou sendo morta pelos mesmos. Não 

concordamos com essa charge, pois ela não defendia ladrões, mas sim pessoas 

que não tinham tantos privilégios, por serem faveladas e negras. O que o 

chargista faz é generalizar dizendo que ela defendia apenas bandidos. 

Dupla nº 2 (Manuela e Rafaela): A charge nos lembra o ocorrido com a 

vereadora Marielle. Ela defendia os direitos humanos e acabou sendo vítima de 

uma atrocidade feita por eles (ainda não se sabe se foram policiais ou os 

bandidos). Muitas pessoas associam defender direitos humanos a defender 

bandidos, por isso o chargista diz que tratá-los como vítimas pode nos tornar 

uma futuramente. Nós concordamos com o chargista, pois os bandidos fazem 

mal sem olhar a quem, mesmo que essas pessoas queiram ajudar eles. 

Dupla nº 3 (Maurício e Luiz): A charge fala sobre a vereadora Marielle, que 

uma de suas ideias defendia bandidos. Eu concordo com a charge porque se 

passa muito a mão na cabeça de bandido.  

Dupla n° 4 (Grace e Mary): Não concordamos com a charge acima, relacionada 

com o assassinato de Marielle, pois o chargista quis justificar a morte dela 

dizendo que, por defender “bandidos”, acabou sendo morta pelos mesmos. 

Porém, nós acreditamos que esses “bandidos” são uma classe oprimida pela 

sociedade em que ela defendia e que não seriam os mesmos que assassinaram a 

vereadora, pois o verdadeiro criminoso que mata a sociedade é o governo 

corrupto, que parece ter como meta enganar e desvirtuar as verdades dos 

acontecimentos. 
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O posicionamento dos alunos em relação à charge caracteriza uma resistência, 

na concepção foucaultiana, que significa uma manifestação de micropoder, constitutiva 

das práticas discursivas, porque os discursos estão em contínua luta, conflitos, 

movimentos e são marcados por diferentes posições ideológicas. Sendo assim, todos os 

ditos dos alunos leitores são manifestações ideológicas e de poder constituídas a partir 

dos discursos vinculados a morte de Marielle Franco. 

Logo, não é possível fugir da ideologia. A linguagem não é neutra nem 

transparente. Através do discurso se enxerga os posicionamentos e os enfretamentos 

fundamentados em diversas posições ideológicas as quais são também uma 

demonstração de poder e resistência.  

A leitura é um ato de resistência discursiva. Os sentidos não estão prontos, 

antes, porém, são construídos em um diálogo intrínseco entre o contexto histórico, 

político, social e ideológico em que o texto foi produzido e as condições de produção da 

própria leitura em que o sujeito leitor está inserido. As diferentes práticas leitoras 

evidenciam o caráter não transparente da linguagem na constituição e na formação do 

sujeito leitor.  

 

1.5 Leituras: historicidade, exotopia e a construção dos sentidos  

 

A leitura tem história que não se limita aos aspectos cronológicos e nem às 

funções variadas em relação ao leitor e aos significados. Sua função também é 

estabelecer significados a partir de uma cultura. Não deve ser vista, portanto, apenas 

como uma habilidade, mas como um processo de interação entre o leitor e sua história, 

entre o leitor e um mundo talvez não conhecido, entre o leitor e uma possibilidade 

didática de transformação social, entre o leitor e sua identidade. 

No decorrer da história, existiram muitos modos de ler. Manguel (1997) afirma 

que houve um tempo em que a leitura era focada na oralidade. No entanto, somente no 

século IX é provável que a leitura silenciosa tenha se tornado um modo de ler 

conhecido. O comportamento dos leitores também mudou com o passar do tempo. No 

século XIII, privilegiava-se a memorização de textos, no século XIV, já se falava em 

notas de referências e em uma forma de ler interpretadora e pessoal. 

Nos séculos XVI e XVII, a leitura era uma atividade sagrada, algo que 

desvenda os mistérios. Mas ironicamente, a função dessa leitura se restringia ao 

reconhecimento de algo já estabelecido e não para buscar o novo. E tudo era controlado 
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pela igreja. No entanto, no século XVIII, a revolução cultural alemã foi provocada por 

uma onda de leitores ávidos. Houve uma queda na leitura religiosa e uma ascendência 

da novela e dos livros de viagens. Na França, nos anos de 1780, os parisienses eram 

leitores de variedade literária popular, a qual não incluía necessariamente os livros, mas 

tudo que havia nas ruas – cartazes, cartas pessoais, letreiros etc. (MANGUEL, 1997). 

Segundo o historiador Rolf Engelsing (apud DARNTON, 1992), no final do 

século XVIII, aconteceu a chamada revolução na leitura. Em um período entre o final da 

Idade Média até 1750, as pessoas liam intensamente. O acervo de livros era limitado, e 

as leituras eram repetitivas e, em geral, em grupo e em voz alta. A partir de 1800, os 

leitores adotaram uma postura extensiva de leitura, ou seja, possuíam um acervo mais 

abrangente e o liam apenas uma vez, sempre buscando algo novo para ler. Contudo, a 

leitura se desenvolveu não apenas no critério da extensão, mas também da necessidade 

humana de conviver com seus dilemas cotidianos e existenciais. No século XVIII, a 

leitura era reservada a um grupo limitado de pessoas, as quais, muitas vezes, ouviam 

leituras e não as realizavam.  Os livros sempre tiveram mais ouvintes do que leitores. 

Em busca da democratização da leitura, foram criados os clubes de leitura, onde, por um 

pequeno pagamento mensal, se tinha acesso a uma variedade de livros e jornais. Assim, 

a leitura, por ser um ato social, influenciou grandemente o pensamento e o 

comportamento dos indivíduos, regendo detalhes de suas vidas desde as atividades 

comerciais, o casamento, a criação dos filhos e até mesmo a compreensão da existência.  

Em nossos tempos, a tecnologia digital possibilitou um novo contexto de 

leitura e, consequentemente, novas maneiras de ler. Conforme Soares (2002, p. 9), o 

“estado ou condição que adquirem os que se apropriam da nova tecnologia digital e 

exercem práticas de leitura e de escrita na tela, [é] diferente do estado ou condição do 

letramento dos que exercem práticas de leitura e escrita no papel”. Logo, as formas de 

ler mudaram durante os séculos, mas todas elas atenderam a uma necessidade humana 

em diferentes contextos e os sentidos sempre foram construídos durante o processo de 

leitura em diferentes momentos históricos, sociais, políticos e econômicos por leitores 

singulares.   Consoante Darnton (1992, p. 226) “o significado de um livro não está 

determinado em suas páginas; é construído por seus leitores”. 

Sendo o significado construído pelos leitores, a leitura, segundo Orlandi 

(2012a), poderá ocorrer basicamente de dois tipos: parafrástica e polissêmica. A 

primeira se refere às leituras já realizadas do texto e tidas como corretas e aceitáveis. 

São leituras previstas para o texto, mas não pelo próprio texto. A segunda se refere às 
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múltiplas possibilidades de se construírem os sentidos, levando em conta o contexto 

social da produção do texto, bem como a recepção dele por singulares leitores inseridos 

em um dado momento histórico, social e ideológico.  

Desse modo, existem pontos de entrada e vários pontos de fuga na leitura 

(ORLANDI, 2012a). Os pontos de entrada têm relação com o leitor e a historicidade do 

texto, ou seja, as leituras já realizadas e previstas para um determinado texto. Os pontos 

de fuga se referem às diferentes possibilidades de leitura do texto. Demonstram a 

relação do sujeito leitor com o próprio texto. Assim, no ato de ler, o leitor se posta 

diante de diversos pontos de entrada, o que já se diz sobre o texto e sua própria história 

de leitor, e é nesse encontro tenso que ocorrem os pontos de fuga, o que não estava 

previsto para a leitura. Por conseguinte, os pontos de fuga marcam a riqueza da leitura e 

seu inesgotável poder de dizer e construir sentido. 

Assim, no ato da leitura, o sujeito deverá enxerga os vários discursos que estão 

materializados nos textos, as várias vozes sócias presentes nos discursos, a sua 

polifonia. Orlandi (2012a) alega que é preciso perceber como a linguagem é constituída 

e pensar nos discursos e nas condições históricas em que são realizados. Os leitores 

devem ser capazes de fazer a relação entre explícitos e implícitos nos textos lidos, e 

jamais ignorar a dimensão dialógica do texto com o contexto em que foi produzido, pois 

nenhum texto é monológico, ao contrário, a dimensão dialógica é constitutiva de 

qualquer discurso.  

Considerar a linguagem como discurso, em Bakhtin e Volochínov (2006), é a 

priori reconhecer a sua “dialogicidade interna”, uma vez que não é a forma ou a 

exterioridade que determinam o conteúdo dialógico (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 

2006, p. 92). Nesse sentido, para se formarem leitores, efetivamente, devemos nos opor 

às concepções que se prendem apenas ao linguístico e ignorar os aspectos 

extralinguísticos. Portanto, “o discurso não pode se dar somente a partir de um ponto de 

vista interno nem de uma perspectiva exclusivamente externa. Excluir um dos polos, 

pois, significa destruir o ponto de vista dialógico” (BRAIT, 2012b, p. 23). 

As relações enunciativas são amparadas pelo plano social, ideológico e 

constituídas pela heterodiscursividade. Em harmonia com Bakhtin e Volochínov (2006, 

p. 99), “a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico”. 

As palavras são historicamente repletas de valores ideológicos e o que existe são vários 

outros dizeres em um só dizer. Esse fenômeno é também chamado de 

heterodiscursividade, ou seja, as múltiplas vozes constitutivas do discurso. O 
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heterodiscurso é constituído pela pluralidade de discursos provenientes de todas as 

esferas sociais. Um universo múltiplo de linguagens, dialetos, jargões profissionais, 

linguagens dos partidos, das autoridades políticas, educacionais, científicas, dos círculos 

da moda e muitas outras. Essa diversidade discursiva evidencia a riqueza da linguagem, 

da cultura e do momento histórico-social em que determinados enunciados são 

realizados, e enxergá-la significa encarar os enunciados vivos construídos na rede 

dialógica de discursos. 

É de fundamental importância entender que, em Bakhtin (2003), dialogia e 

dialogismo não implicam apenas convergência de ideias, mas incluem a tensão, o 

contrário, o questionável e a contestação como parte inerente do processo dialógico 

(BRAIT, 2005b). Logo, não existe neutralidade discursiva! 

De acordo com o autor russo (BAKHTIN, 2015), apesar de o heterodiscurso, as 

diversas vozes que constituem o discurso, brotar do social da vida, ele experimenta a 

influência controladora de duas forças: forças centrípetas e centrífugas, as quais também 

emergem do social historicamente construído. As forças centrípetas buscam puxar para 

o centro a diversidade discursiva, numa tentativa de ocultar ou ignorar a pluralidade dos 

discursos. São forças que tentam como que controlar os dizeres ou classificá-los em 

corretos, aceitáveis ou não, além de serem promotoras do discurso da acomodação, do 

silêncio e da imobilidade social.  As forças centrífugas buscam a dispersão, a variedade, 

a descentralização do domínio verboideológico, promove o direito de “ser mais” 

(FREIRE, 1996) e a possibilidade de mudança social. 

Para exemplificar a atuação de forças centrípetas no discurso, veja-se a fala do 

chargista Rodrigo Brum em uma entrevista semiestruturada realizada pelos alunos. 

 

Guilhermina: Você já foi processado por causa de algo que disse em uma 

charge? Ou o editor de algum jornal não aceitou sua charge? 
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Brum: Processado eu nunca fui. Já tive ameaça de processo, entendeu? De 

empresa me ligando, que ia me processar tal, mas não levaram à frente e 

nem eu também tirei a charge do ar, ficou por isso mesmo. Agora, “um 

editor não aceitou suas charges?” muitas charges minhas já não foram 

aceitas, você entendeu? Muita, mas muita mesmo, não é 10, 20 charges, é 

pra mais de 100 charges minha que não foram aceitas.  Agora, isso faz 

parte, é por isso que o jornal tem um editor. Ele tá ali também pra 

controlar mesmo, para ver o que pode sair no jornal, por mais que fale 

“ah! não existe censura”. Mentira! Censura existe e muita, e isso não é só 

no jornal que eu trabalho, em qualquer lugar. [...]É até uma função do 

chargista saber derrubar essa censura, entendeu, mas ela tá aí. E a gente tá 

lutando contra ela todo dia. E já tive muita charge mesmo que foi 

reprovada às vezes por erro meu mesmo, às vezes porque o editor não 

gostou do que eu falei, às vezes porque o dono do jornal não gostou do 

que eu falei, entendeu? [...] já teve aquele caso de eu mandar charge para 

o jornal de um jeito e, no dia seguinte, eu ver ela impressa de outro, que o 

editor ou sei lá quem foi lá e apagou um detalhe e modificou sem me 

falar, entendeu isso infelizmente acontece. Já tive charge modificada na 

internet, entendeu, charge que eu fiz de um jeito, quando eu vi, ela tá de 

outro, a pessoa modificou e deixou minha assinatura ou tirou minha 

assinatura. Isso acontece direto, faz parte do nosso trabalho [...] 

            Fonte: BRUM, Rodrigo. Entrevista em 06 de maio 2018) 

 

Como exposto pelo chargista, é desafiador construir uma charge como uma 

representação de um olhar crítico diante do contexto social e político no Brasil, visto 

que, muitas vezes tentam como que cercar ou segurar os sentidos e as críticas que uma 

charge poderá despertar. Conforme dito na entrevista, tanto o jornal impresso quanto a 

própria internet, muitas vezes, tentam controlar o trabalho do chargista com alterações 

no texto ou plágio. Esse depoimento expõe a questão da atuação dessas forças 

centrípetas, mas também prova que a charge é um gênero que tem o poder de mudar 

paradigmas, por isso é vista, em certas circunstâncias, como perigosa a ponto de 

precisar ser vigiada com atenção. Apesar disso, felizmente, no Brasil, existe um time de 

chargistas destemidos que sabem lidar com essa censura e nos presenteiam com charges 

riquíssimas em potencial dialógico-discursivo. 

É pertinente refletir que as forças centrípeta e centrífuga atuam 

concomitantemente. Todos, ao enunciar, oralmente ou por escrito, estão diante dessas 

duas forças, que impulsionam poderes e não permitem a neutralidade. Por conseguinte, 

todo dizer está carregado de propósitos e sentidos ideologicamente situados no mundo 

social e histórico (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2006). Entretanto, há resistências às 

forças centrípetas quando o sujeito dá a contrapalavra responsiva ativa (FARACO, 

2003), que constitui a resposta que o sujeito dá aos diversos discursos, visto que o 

enunciado se liga tanto ao que já foi dito como ao que ainda irá ser dito ou respondido. 

Bakhtin (2016, p. 121) nos diz que “toda compreensão é, em maior ou menor grau, 
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prenhe de reação responsiva quer em palavras, quer em ação [...]”. É justamente nessa 

compreensão ativa e responsiva que se fixam os discursos. 

A compreensão ativa e responsiva é proporcionada pelo excedente de visão, 

que, (BAKTHIN, 2003), possibilita ao “eu” enxergar o que o outro não consegue ver. O 

“eu” contempla o horizonte do outro usando de empatia, depois retorna a sua posição 

única e singular, não mais a mesma pessoa, porém, alguém já transformado pelo outro. 

Não se trata da contemplação vazia, mas de pensar uma contemplação ativa e eficaz a 

fim de lhe dar um acabamento, o qual é provisório até o encontro com outra alteridade. 

Afirma Bakhtin: 

 

[...] em qualquer situação ou proximidade que esse outro que contemplo 

possa estar em relação a mim, sempre verei e saberei algo que ele, da sua 

posição fora e diante de mim, não pode ver... o mundo atrás dele, toda uma 

série de objetos e relações que, em função dessa ou daquela relação de 

reciprocidade entre nós, são acessíveis a mim e inacessíveis a ele. 

(BAKHTIN, 2003, p. 21). 

 

Assim como o “eu” enxerga o que o outro não consegue ver, o outro, em seu 

excedente de visão, descortina um mundo inalcançável ao “eu”. Os seres humanos se 

completam e se constituem por meio das interações sociais dialógicas. 

Ver o mundo axiologicamente tal qual o outro o vê só é possível pela 

“exotopia”, ou seja, pelo distanciamento que o excedente de visão proporciona do eu 

para o outro e do outro para o eu. O jogo exotópico proporcionado pela interação do  

“eu” com o “outro” enriquece a existência. Cada ser humano, do seu lugar único no 

mundo, ao vivenciar um novo contexto axiológico e enxergar a vida ativamente do lado 

de dentro e do lado de fora da existência, sempre dará e terá um acabamento provisório, 

visto que somos sujeitos inacabados e marcados pela incompletude. Assim, estamos 

dialogicamente nos constituindo pelos diversos outros, os quais são capazes de alterar a 

fabulação da vida e proporcionar uma percepção mais ampliada da existência. 

Quando se lê um discurso, ou seja, quando se entra em contato com alguma 

materialidade que nos possibilita acessar os discursos ali constituídos, está-se 

exotopicamente dialogando com vários outros. Consonante Orlandi (1996), encontra-se 

o sentido no espaço discursivo entre os interlocutores que se comunicam. Assim, o 

sentido não está apenas no autor nem tampouco centrado no leitor, mas na interação 

entre ambos. O texto é esse lugar-comum que proporciona o processo interativo. 

Consequentemente, o texto não é fechado e acabado; não se se pensar nele para além do 

objeto empírico e se suas condições de produção forem levadas em consideração. Ler, 
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nessa perspectiva, não é uma atividade técnica, mas uma tensão de interlocução. Não 

há, portanto, a leitura única e completa, mas várias possibilidades de leitura guiadas por 

posições históricas, sociais e ideológicas dos interlocutores. Desse modo, os sentidos 

das palavras vão sofrer alterações dependendo de quem fala, como fala ou de onde fala. 

Orlandi  afirma que: 

 

[...] o sentido não existe em si, mas é determinado pelas posições ideológicas 

colocadas em jogo no processo sócio-histórico em que as palavras são 

produzidas. As palavras mudam de sentido segundo as posições daqueles que 

as empregam. Elas “tiram” seu sentido dessas posições, isto é, em relação às 

formações ideológicas nas quais essas posições se inscrevem. (ORLANDI, 

2001, p. 42-43). 

 

O leitor traz consigo a subjetividade construída socialmente, que contribuirá 

para a construção dos sentidos. Afinal, o leitor faz parte de um lugar social e é a partir 

desse lugar que a sua leitura é construída. A autora nos alerta que a materialidade 

empírica dá aos leitores caminhos de leitura possíveis para o texto, evitando-se, assim, 

cair no exagero de que qualquer leitura é boa ou de que nenhuma leitura é suficiente. 

Orlandi (2012a) reflete sobre o processo de leitura em três níveis diferenciados: 

inteligível, interpretável e compreensível. O nível inteligível é a decodificação. O 

interpretável leva em conta o universo linguístico e se estabelece no plano do repetível e 

não pensa o funcionamento da ideologia (HALLIDAY, 1996 apud ORLANDI, E. 

2012a, p. 155-156). Já o nível compreensível considera o processo de significação e 

considera o contexto de situação do texto algo essencial para a construção do sentido. 

Com efeito, compreender envolve a certeza de que o sentido é sócio-historicamente 

construído e que a relação do sujeito com as formações discursivas é determinante para 

a produção de sentido. É preciso conhecer os mecanismos utilizados no jogo de 

construção de significados no texto. Quanto ao sujeito leitor, Orlandi afirma que 

 

O sujeito que produz uma leitura a partir de sua posição interpreta. O sujeito-

leitor que se relaciona criticamente com sua posição, que a problematiza, 

explicitando as condições de produção da sua leitura compreende. Sem a 

teoria não há compreensão. (ORLANDI, 2012a, p. 157). 

 

Através da compreensão crítica, o leitor chega aos processos de produção e ao 

discurso historicamente construído, porque a linguagem não é transparente, e a relação 

entre pensamento e linguagem não é uma relação reta e sem desvios. É só a partir da 
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compreensão que se pode relacionar língua e história na produção de sentidos, além das 

práticas que constituem a linguagem. 

Olhar o discurso materializado no texto é ser capaz de perceber os efeitos de 

sentido por ele provocados. A compreensão dos textos, à luz de uma perspectiva 

discursiva, considera o sujeito um construto da relação existente entre História e 

Ideologia (PÊCHEUX, 1997b). Os textos, embora apresentados em forma materialmente 

estáveis, servem de suporte para uma luta entre o leitor, o seu lugar social e ideologicamente 

marcado, a significação que extrai do que lê e o sentido que atribui ao que lê.   

Segundo Fernandes,  

 

discurso implica uma exterioridade à língua, encontra-se no social e envolve 

questões de natureza não estritamente linguística. Referimo-nos a aspectos 

sociais e ideológicos impregnados nas palavras quando elas são 

pronunciadas. (FERNANDES, 2008, p. 18). 

 

Nessa perspectiva, a materialidade do discurso é a língua, e a materialidade da 

ideologia é o discurso. É necessário formar leitores de discurso, pois a nossa sociedade 

exige um leitor capaz de refletir historicamente sobre os fatos sociais. A leitura na 

perspectiva do discurso envolve o sujeito, a linguagem e também a história (ORLANDI, 

2016). Assim, não se trata, portanto, de pensar na intencionalidade do autor. Não 

interessa para a análise discursiva o que autor quis dizer ou a tentativa de descobrir uma 

verdade escondida pelo autor, mas o dito efetivamente. Entretanto, é preciso considerar 

que o efetivamente dito permite ao leitor o acesso ao não dito, que não se confunde com 

“o que o autor queria dizer”. Foucault explica: 

  

Em vez de reconstituir seu segredo imanente, ela (a interpretação) apreende o 

texto como um conjunto de elementos entre os quais é possível fazer 

surgirem relações absolutamente novas, na medida em que eles não foram 

determinados pelo projeto do escritor, mas apenas tornados possíveis pela 

própria obra como tal (FOUCAULT, 2000, p. 69). 

 

Diante disso, ler/analisar, numa perspectiva discursiva que toma por base os 

postulados foucaultianos, não é procurar encontrar o sentido escondido e definido pelo 

autor do texto, pois, como afirma Deleuze (2005, p. 63): “Atrás da cortina nada há para 

se ver, mas seria ainda mais importante, a cada vez, descrever a cortina ou o pedestal, 

pois nada há atrás ou embaixo”. Assim, quando o autor diz que “atrás da cortina não há 

nada”, significa que não há um sentido primeiro ou oculto que deva ser identificado; 

não há assim duas coisas uma evidente e outra oculta. Há o que foi dito e a partir dele o 
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leitor deverá estabelecer relações com outros ditos e as condições de produção para 

construir o sentido.  

O analista de discurso - e, por conseguinte, o leitor que trilhe esse caminho - 

não está interessado no que autor queria dizer no seu momento criador ou que estava em 

seu inconsciente, pois, ao trabalhar com enunciados, ele procura enxergar o que está 

dito, dado que "importa apenas o que foi formulado, ali, em dado momento, e com tais 

lacunas, tais brancos” (DELEUZE, 2005, p. 13). 

A construção do sentido se dá a partir do posicionamento do leitor, marcando-

se histórica e ideologicamente no processo da leitura. O sujeito é híbrido, heterogêneo e 

capaz de realizar diversas leituras em momentos e contextos variados. Authier-Revuz 

menciona que 

 

o sentido de um texto não está, pois, jamais pronto, uma vez que ele se 

produz nas situações dialógicas ilimitadas que constituem suas leituras 

possíveis: pensa-se evidentemente na leitura plural. (AUTHIER-REVUZ, 

2004, p. 26). 

 

A leitura é um ato dialógico, como todo ato comunicativo. Assim, o sentido 

não está em um dos polos, mas na interação entre o texto, o leitor e o autor; cada um 

com suas idiossincrasias históricas, sociais e ideológicas. De acordo com Bakhtin 

(2016), toda compreensão do enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva e 

cheio de possibilidades de dizer. De fato, não se fala apenas para expressar um 

pensamento ou ideia, mas para se posicionar e persuadir o outro.  

A leitura da charge a seguir é uma demonstração de que o sentido é construído 

e não está somente no texto.  

 

Charge 4 – Tucanos impunes 

 

Fonte: SILVA, Adnael. Disponível em: <https://bit.ly/2FeS3VF>. Acesso em: 09 de abr.2018. 



46 
 

 

A cena retratada na charge é de uma visita a uma reserva ecológica em que o 

guia apresenta, para o tranquilo turista, uma espécie de pássaro, um tucano, o qual 

ninguém consegue colocar em cativeiro.  

 

Daiana: O tucano está usando terno, assim ele simboliza os políticos. Critica a 

justiça brasileira, onde os políticos são uma espécie de pessoas que nunca vão 

para o “cativeiro”, ou seja, para a prisão. E como essa é uma espécie 

especialmente brasileira, é usada uma metáfora para dizer isso tudo. 

Ísis: O tucano parece que seria a caricatura do Aécio Neves, que recentemente 

teve uma audiência na mídia. Nos remete ao discurso político onde está sendo 

investigado para julgar. Mas eu não tenho informações para completar todo o 

discurso da charge. 

Rafaela: Não consegui interpretar a charge porque desconheço o símbolo que 

aparece na charge.  

Miguel: Essa charge retrata que os “tucanos”, vulgo PSDB, sempre são os 

principais alvos de investigação do país sobre corrupção, mas nunca são 

condenados. Exemplo, Aécio Neves, que é uma das principais linhas de 

investigação e nunca é preso ou condenado, e o nosso governador do nosso 

estado, Marconi Perillo, que também é alvo, mas não condenado. 

(Atividade de leitura individual.) 

 

A maioria dos alunos, por estar inserida no contexto político brasileiro, 

conseguiu compreender o enunciado verbal e imagético, evidenciando a relação entre o 

autor, o enunciado e o leitor em sua historicidade e singularidade. Sem dúvida, o sentido 

não está fechado dentro da charge. Na verdade, está grandemente do lado de fora, na 

exterioridade discursiva e na interação discursiva com o leitor.  

A palavra “cativeiro” e a imagem do tucano usando gravata foram lidas pela 

aluna Daiana como relacionadas à condição de todos os políticos no país, ela não 

especificou o partido. Já a leitura da Ísis relaciona o tucano a um político específico e 

demonstra estar acompanhando o que a mídia tem falado sobre o assunto. Mas é 

interessante que, mesmo assim, ela reconhece que não possui informações suficientes 

sobre todo o discurso apresentado na charge. 

Ao comparar o que foi dito pela Rafaela e pelo Miguel, percebe-se o quanto o 

sentido é construído a partir da interação singular do leitor com o discurso. Rafaela diz 

que desconhece o significado do “tucano”, nesse contexto, e, por isso, não consegue 

construir os sentidos na leitura. Miguel, no entanto, traz um conhecimento bem amplo 
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do discurso político, pois consegue identificar o partido metaforizado pela imagem do 

tucano e ainda cita nomes de políticos influentes desse partido que constituem a 

variação que ninguém coloca em cativeiro, ou seja, aqueles que a justiça brasileira não 

consegue efetivamente punir pelos atos de corrupção. 

Destarte, a exotopia nos faz ver e compreender os heterodiscursos presentes no 

mundo da vida e na leitura de diferentes textos. Por conseguinte, a interpretação é um 

gesto ideológico (PECHEUX, 1997b). Deveras, o sentido não está no texto, mas na 

relação discursiva entre texto, o leitor e a exterioridade sócio-histórica. Além disso, não 

há nada oculto, tudo está dito, pois, o não dizer também é uma forma de dizer: “basta 

saber ler, por mais difícil que seja” (DELEUZE, 2005, p. 63). 

Visto que o discurso é um lugar de confrontos e embates de muitas vozes 

sociais, os sentidos de um texto não podem ser vigiados ou monitorados, são fugazes. O 

leitor tem acesso aos discursos através de diferentes gêneros discursivos os quais 

dialogam com as práticas sociais de linguagem. Assim, é imprescindível, na formação 

de um leitor crítico, práticas leitoras que proporcionem eventos de letramento 

socialmente significativos. 

 

1.6 Gêneros do discurso e letramento  

 

Mikhail Bakhtin (2016) também contribuiu para os estudos da linguagem com 

o conceito de gênero do discurso. De acordo com o autor, a linguagem é um fenômeno 

social, histórico e ideológico, e os gêneros do discurso acompanham esse fenômeno, 

sendo formas relativamente estáveis de enunciados elaboradas de acordo com as 

situações específicas de cada ação linguística. 

Antes, porém, de se entender plenamente o estudo dos gêneros do discurso, é 

necessária a compreensão da relação entre  o conceito de ato/atividade e os gêneros. Em 

conformidade com Bakhtin (2010), o ato não pode ser separado da sua realidade 

histórica e social. A vida é um ato complexo, e cada ato de pensar e agir é singular em 

seu conteúdo. Logo, o ato é da ordem do irrepetível. Para Sobral (2005), o ato não é a 

ação física em si, mas todo agir humano é um ato. O ato envolve a vida, cada gesto, 

experiências vivenciadas, pensamento e sentimento. 

Todos os seres humanos são evento, pois participam da vida e da cultura. Essa 

eventicidade se dá na alteridade, de modo responsável e responsivo, não havendo álibi 

para não ser assim. O sentido se entrelaça ao ato, assim o ato não é apenas racional, é 
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também responsável e responsivo, tendo em vista que, ao responder, o “eu” se 

posiciona. Isso significa que o “eu” e o “outro” não podem viver em uma relação de 

indiferença. O não álibi obriga a reconhecer o fator próprio do ato – a participação de 

cada um é singular no tempo e no espaço social que ocupa. Diante da singularidade do 

ato, o próprio Bakhtin reconhece que descrevê-lo de maneira clara e distinta em termos 

teóricos é um desafio:  

 

O ato – considerado não a partir de seu conteúdo, mas na sua própria 

realização – de algum modo conhece, de algum modo possui o existir 

unitário e singular da vida [...] o ato não vê somente um contexto único, mas 

também o único contexto concreto, o contexto último, com o qual relaciona 

tanto o seu sentido assim como o seu fato. (BAKHTIN, 2010, p. 79, grifo do 

autor). 

 

O conhecimento sobre o ato/atividade e suas singularidades é essencial para 

vivenciar o uso efetivo da linguagem em situações sociais diversas. Sentir o ato 

concreto da vida na linguagem é não retirar a pulsão de vida do gênero do discurso. 

E é pensando no ato e de dentro da própria eventicidade que Bakhtin descortina 

e compreende os gêneros do discurso. Toda construção linguística social é enformada 

pelos gêneros. Conforme Bakhtin (2016), os gêneros do discurso são múltiplos e 

possuem uma riqueza infinita, inesgotáveis possibilidades, visto que mergulham e 

emergem-se do mundo da vida e do social. Além disso, possuem o elemento 

fundamental para a sua versatilidade, são relativamente estáveis. Consentem alterações 

por influência do momento histórico, social e cultural em que estão inseridos. 

 No dizer de Machado (2005), os gêneros não têm um início original e nem 

uma morte definitiva e não se restringem ao mundo da escrita. Os gêneros do discurso 

estão inseridos em diversos campos (esferas) de produção discursiva, tais como: 

jornalístico, religioso, publicitário, cinematográfico, pedagógico, científico, midiático e 

muitos outros. Bakhtin (2016) postula: 

 

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 

linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse uso 

sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é claro, 

não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua efetua-

se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos 

pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. (BAKTHIN, 

2016, p. 11). 

 

 Bakhtin diferencia os gêneros do discurso em primários e secundários. Os 

primários são os produzidos em circunstâncias enunciativas mais simples, 
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especialmente na oralidade, e fazem parte da linguagem cotidiana e espontânea. Por 

exemplo: conversas do dia a dia com amigos, colegas de trabalho, vendedores, 

familiares e outras trocas verbais que não exigem muita elaboração linguística.  Já os 

gêneros secundários são discursos, em sua maioria, escritos e linguisticamente mais 

elaborados e complexos. Tais como: romances, teatro, discurso político, editorial, 

palestras e teses. Embora o autor diferencie os gêneros em primários e secundários, é 

importante entender que tanto o primário como o secundário se incorporam e se 

transformam em outros. Assim, o incorporado será primário em relação ao secundário. 

De fato, alguns gêneros são mais livres e criativos enquanto outros são mais 

estruturados, não obstante, quanto mais se vivencia um determinado gênero, mais se 

obtém o domínio sobre ele.  

O filósofo ainda elucida a questão ao dizer que os gêneros do discurso possuem 

três elementos: 

 

o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional – estão 

indissoluvelmente ligados no conjunto do enunciado e são igualmente 

determinados pela especificidade de um campo de comunicação. 

Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, 

os quais denominamos gêneros do discurso (BAKTHIN, 2016, p. 12). 

 

O tema é o horizonte de sentido do discurso e marca as intenções, as direções e 

as condições de produção. Assim, envolve a enunciação como um todo, pois se 

relaciona aos signos ideológicos, aos atravessamentos, aos interdiscursos e às vozes 

argumentativas. Desse modo, o tema não se repete, visto que o conteúdo temático é 

criado no ato concreto, na interlocução com o outro, na alteridade. Mesmo quando o 

enunciado é idêntico ao proferido anteriormente, as condições de produção ou a 

enunciação nunca serão as mesmas. 

O estilo constitui as diferentes maneiras de organizar a linguagem dentro de um 

determinado gênero do discurso. Ele atende a um específico campo discursivo em que o 

gênero se insere e, mediante as escolhas linguísticas, o autor cria uma imagem. Esta 

poderá contravir ao período histórico e até mesmo ao que se espera do próprio gênero. 

Assim, é válido salientar que o estilo não é apenas individual, mas também coletivo. 

Segundo Fiorin (2017), o estilo é fruto de uma visão de mundo. Já a construção 

composicional é a enformação que o gênero adquire e faz parte da ordem do repetível. 

Os gêneros do discurso constituem as diversas formas de atuar linguisticamente 

no mundo social. Em vista disso, os três componentes do gênero (o conteúdo temático, 
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o estilo e a construção composicional) não devem ser observados separadamente, mas 

como dimensões que se contemplam e se completam. 

Os documentos oficiais, que parametrizam o ensino, há muito tempo estão 

pautados no trabalho com os gêneros do discurso. As Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio dizem: 

 

Nesse contexto, a ênfase que tem sido dada ao trabalho com as múltiplas 

linguagens e com os gêneros discursivos merece ser compreendida como uma 

tentativa de não fragmentar, no processo de formação do aluno, as diferentes 

dimensões implicadas na produção de sentidos [...] A lógica de uma proposta 

de ensino e de aprendizagem que busque promover letramentos múltiplos 

pressupõe conceber a leitura e a escrita como ferramentas de empoderamento 

e inclusão social. (BRASIL, 2006, p. 28, grifo nosso). 

 

O trabalho com os gêneros discursivos e as múltiplas linguagens evita o 

distanciamento entre o social da linguagem e o ensino oferecido na escola. A formação 

escolar deverá ser capaz de preparar o aluno para o social da vida, a fim de responder 

aos desafios da leitura e da escrita. 

Os PCNs, há 20 anos, têm defendido que:  

 

Todo texto se organiza dentro de um determinado gênero. Os vários gêneros 

existentes, por sua vez, constituem formas relativamente estáveis de 

enunciados, disponíveis na cultura, caracterizados por três elementos: 

conteúdo temático, estilo e construção composicional [...]. Os gêneros são 

determinados historicamente. As intenções comunicativas, como parte das 

condições de produção dos discursos, geram usos sociais que determinam os 

gêneros que darão forma aos textos. (BRASIL, 1997, p. 23, grifo nosso). 

 

Contudo, infelizmente, muitas práticas pedagógicas privilegiam a construção 

composicional (um dos componentes do gênero) em detrimento do estilo e do conteúdo 

temático. É, por assim dizer, servir-se apenas de uma parte e não do todo, pois o gênero 

discursivo é recortado do contexto social e reduzido a tarefas escolares que não fazem 

sentido para o aluno leitor. Consequentemente, na maioria das vezes, a experiência 

escolar com os gêneros do discurso tem se limitado a um receituário de como modelar 

os textos, sendo desestimulante das práticas de leitura e escrita socialmente inseridas. 

Acrescente-se também que é fundamental entender que gênero não é sinônimo 

de tipo textual. Do ponto de vista de Marcuschi (2008), os tipos textuais são marcados 

por aspectos linguísticos.
9
 Ele afirma: 

 

                                                             
9 Marcuschi amplia a nossa compreensão sobre os gêneros textuais e tipos de textos, mas não explora a 

questão dos gêneros discursivos. 
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Tipo textual designa uma espécie de construção teórica definida pela natureza 

linguística de sua composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, 

relações lógicas, estilo} [...] os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia 

de categorias. (MARCUSHI, 2008, p. 154). 

 

Quanto aos gêneros, o mesmo autor diz que são evidenciados por aspectos 

discursivos, os quais também são sociais, culturais, históricos e coletivos, sendo, 

portanto, uma ação social que segue critérios de adequabilidade. Encarar os gêneros do 

discurso é lidar com a língua viva em seus mais variados usos no cotidiano. Bakhtin 

assevera que “a riqueza e as diversidades dos gêneros do discurso são infinitas porque 

são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana [...] extrema 

heterogeneidade dos gêneros do discurso (orais e escritos)” (BAKHTIN, 2016, p. 12). 

Paulo Freire, um dos grandes educadores brasileiros, objetivava que as 

atividades de leitura fizessem sentido para os educandos, por isso as práticas sociais 

eram o ponto de partida do trabalho com a leitura. Segundo Freire (2011), a alfabetização 

não deve oferecer textos que mais escondem do que desvelam a realidade. É fundamental, na 

constituição de um leitor, uma alfabetização como ato político, a fim de alcançar não só a 

leitura da palavra, mas também a leitura de mundo. 

 O caráter político das práticas educacionais não deve ser menosprezado nem 

tomado como trivial, pois a prática de leitura, quando vinculada com aspectos políticos e 

sociais, instrumentaliza o educando para lidar com os atos de opressão tão presentes nessa 

sociedade marcada pela desigualdade. Visto que o método freireano parte de uma concepção 

de linguagem fortemente vinculada com as práticas sociais, são perceptíveis as noções de 

letramento em seu método de alfabetização.
10

 Prova disso é quando ele diz: 

 

A alfabetização de adultos enquanto ato político é ato de conhecimento, 

comprometida com o processo de aprendizagem da escrita e da leitura da palavra, 

simultaneamente com a “leitura” e a “reescrita” da realidade, e a pós-

alfabetização, enquanto continuidade aprofundada do mesmo ato de 

conhecimento iniciado na alfabetização. (FREIRE, 2011, p. 55, grifo nosso).                                                                

 

O autor fala de pós-alfabetização como continuidade do processo de leitura. A 

leitura não é algo dado e acabado, mas, sim, um processo que visa reconhecer os 

sentidos das palavras de forma cada vez mais significativa e inseparável dos contextos 

em que se desenvolvem. O letramento vai além do contexto de aprendizagem e busca os 

significados sociais da leitura e da escrita, ou seja, atravessa a alfabetização e chega ao 

social.  

                                                             
10 Paulo Freire não usa o termo letramento.  
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Consoante Street (2014), há dois tipos de letramento – ideológico e autônomo.  

 

Um modo “ideológico” [...] força a pessoa a ficar mais cautelosa com 

grandes generalizações e pressupostos acalentados acerca do letramento “em 

si mesmo”. Aqueles que aderem a este segundo modelo se concentram em 

práticas sociais específicas de leitura e escrita. O modelo exalta a 

importância do processo de socialização na construção dos significados do 

letramento para os participantes e, portanto, se preocupam com as 

instituições sociais gerais por meio das quais esse processo se dá, e não 

somente com as instituições “pedagógicas”. (STREET, 2014, p. 44, grifo 

nosso). 

 

Quando às ações de letramento estão situadas no social e nas práticas 

discursivas, este é ideológico. Isso significa que a palavra não é tida como neutra, 

porque toda palavra tem uma intencionalidade e um propósito. Implica o conceito de 

letramento engajado com o social e não distante das práticas cotidianas de discurso. 

Contudo, quando o evento de letramento é desgarrado, separado ou independente das 

práticas sociais de leitura e escrita, este é autônomo.  

Para a autora Ângela Kleiman, uma das seguidoras de Street no Brasil, “os 

estudos do letramento partem de uma concepção de leitura e de escrita como práticas 

discursivas, com múltiplas funções e inseparáveis dos contextos em que se 

desenvolvem” (KLEIMAN, 2007, p. 4). Dessa forma, o letramento é a condição do 

sujeito que consegue usar a leitura e a escrita em suas práticas sociais. Esse sujeito é 

capaz de, através da linguagem, resolver o que lhe é solicitado pela sociedade letrada e 

transformar seu lugar social. 

Para a realização do letramento como prática social, é necessária a mediação de 

um professor comprometido com a transformação do sujeito, um agente de letramento.  

Em um evento de letramento ideológico, o qual busca no social o seu referente 

constante, o professor acolhe o saber do aluno e o integra na enorme rede de 

conhecimento que está sendo construída. Ocorrem assim experiências reais de uso da 

leitura e da escrita. É de fundamental importância pensar na produção, na recepção e na 

circulação dos textos lidos e produzidos pelos alunos a fim de conferir um valor social 

ao trabalho com a linguagem no contexto escolar. Kleiman afirma: 

 

Um evento de letramento ─ não se diferencia de outras situações da vida 

social: envolve uma atividade coletiva, com vários participantes que têm 

diferentes saberes e os mobilizam (em geral cooperativamente) segundo 

interesses, intenções e objetivos individuais e metas comuns. A prática social 

como ponto de partida e de chegada. (KLEIMAN, 2007, p. 5). 
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A mediação pedagógica deve acontecer com bases dialógicas de trocas entre o 

professor e os estudantes, não como imposição de um sobre o outro. O mediador ou a 

mediadora é o agente simplificador ou condutor da aprendizagem. 

É interessante acrescentar que, para Street, “o próprio letramento [...] varia com 

o contexto social. É difícil fixar um único critério objetivo para a habilidade 

amplamente representada como a chave para o progresso individual e social” 

(STREET, 2014, p. 40, grifo nosso). Cientes de que há diversos tipos de letramento 

inseridos em contextos sociais e históricos diferenciados, agir como um agente de 

letramento envolve uma postura aberta às multimodalidades textuais. Rojo (2012, p. 21) 

diz que “textos compostos de muitas linguagens [...] exigem capacidades e práticas de 

compreensão e produção de cada uma delas para fazer significar. São requeridas novas 

práticas [...] são necessários novos e multiletramentos”. Assim, o multiletramento surge 

em função de uma necessidade da sociedade contemporânea, do mundo globalizado e 

das variedades culturais. 

Em seguida, vejamos parte da transcrição de uma aula ministrada, por mim, 

como professora pesquisadora (doravante PP) na fase de intervenção em que os recursos 

multimodais, as muitas linguagens, foram explorados com base em uma postura 

pedagógica mediadora.  

 

Charge 5 – Na Brasília da Fantasia, todo dia é dia de circo 

 
Fonte: SPONHOLZ, Roque. Disponível em: <https://bit.ly/2PWMtLw>. Acesso em: 28 de mar.2018. 

 

No dia vinte e sete de março, é comemorado o dia do Circo. Na charge, a data 

está em frente ao Palácio do Supremo Tribunal Federal (STF). O palácio está 

representado por um picadeiro e, na bandeira nacional, aparece o rosto de um palhaço 
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entristecido. A escultura, símbolo do poder judiciário, abandonou o seu posto e está se 

mudando para outro lugar.  

 

PP: Quem pode apontar alguns recursos usados nessa charge 

para construir sentidos? Vamos ficar de olho nos recursos: 

desenhos, cores, movimentos... Quem quer falar alguma coisa 

sobre isso? 

Noah: Os recursos que a gente pode perceber são os desenhos né, 

como o desenho do palhaço na bandeira, as cores que lembram 

um circo e a casa, se não me engano é o Congresso. 

Denise: Lá tá mostrando também como o plenário tá em forma 

de um circo, que lá não tem justiça. Tudo dentro lá é uma 

palhaçada. 

PP: Isso! Muito bem. Olhe novamente para a bandeira. Que 

leitura vocês fazem?  

Francês: Que os políticos, as autoridades tão brincando com o 

povo, tão fazendo palhaçada com o cidadão de bem. 

Jorge: A ordem e o progresso são uma palhaçada.  

[...] 

                                Fonte: Trecho da transcrição da aula do dia 12 de abril de 2018. 

 

Percebe-se, nesse excerto, que os recursos usados na charge, como um gênero 

multimodal, são fundamentais na construção dos sentidos. Provocar o aluno a enxergar 

essas particularidades é essencial na formação para a leitura da charge. Conforme 

exposto na transcrição anterior, os alunos conseguiram identificar a multimodalidade 

linguística e construíram sentidos ao estabelecer relações com a exterioridade 

discursiva. Sabe-se que os recursos multimodais propiciam leituras diversas. Por 

exemplo, o palhaço desenhado no centro da bandeira, que é o símbolo ideológico do 

país, foi lido como se a ordem e o progresso do Brasil fossem uma palhaçada ou não 

existissem, não fossem reais, não se efetivassem, mas também foi lido como uma 

representação da condição do povo brasileiro diante das ações do poder político e 

jurídico. 

Para se efetivar eventos de letramento capazes de responder as práticas sociais 

de leitura, as multilinguagens utilizadas em diversos textos (palavra, imagens, 

movimentos) não podem ser ignoradas ou tomadas como menos importantes na 

construção dos sentidos. Exemplos disso são os gêneros gráficos, caricaturas, cartuns e 
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charges que circulam na mídia impressa e virtual. Esses exigem eventos de 

multiletramento capazes de formar um sujeito leitor questionador e reflexivo dos vários 

recursos linguísticos e imagéticos constituintes desses gêneros discursivos. 

 

1.7 Os gêneros gráficos: história e diferenças 

 

Como descrito por Fonseca (1999), a caricatura existe desde as gravações 

toscas em ossos de animais na pré-história. Encontram-se manifestações dessa arte no 

tempo dos egípcios, dos gregos e dos romanos. Até mesmo, na Idade Média, havia o 

espírito caricatural, que avançou até o período da Reforma, e nem mesmo Lutero 

escapou das caricaturas. Tendo em vista que no período do Renascimento, final do 

século XV e início do XVI, diversas manifestações científicas e artísticas emergiram 

socialmente, a caricatura foi consolidada como arte e acompanhou o desenvolvimento 

da imprensa. 

Desde a descoberta da fotografia em 1830, as ilustrações vêm sendo utilizadas 

nos jornais junto com as notícias e gradativamente conquistaram mais e mais espaço. 

De acordo com Romualdo (2000), o público francês já utilizava desenhos e caricaturas 

desde a revolução de 1789, e a fotogravura apareceu pela primeira vez em 1839. Nos 

EUA, em 1835, foi publicada a primeira imagem para ilustrar uma reportagem, no 

entanto, mesmo antes dessa data, as ilustrações eram conhecidas e usadas em panfletos. 

Assim, no século XIX, a ilustração já aparecia para favorecer a crítica através do humor 

e do riso, tornando a caricatura um texto influenciador de opiniões. 

A caricatura no Brasil irá se manifestar no século XIX.  Teixeira (2001) nos diz 

que a primeira caricatura brasileira ocorreu entre 1837 e 1839 e foi publicada 

independentemente de jornal e vendida de forma autônoma. Esta pertencia ao escritor, 

poeta e professor da academia de Belas Artes, Manuel Araújo Porto Alegre. A 

caricatura chamou tanto a atenção do público que, segundo Fonseca (1999, p. 209), um 

jornal da época noticiou: “saiu à luz o primeiro número de uma nova invenção artística, 

gravada sobre magnífico papel representando uma admirável cena brasileira”. É digno 

de nota mais um detalhe apresentado por Fonseca (1999, p. 209), ao dizer que a 

“caricatura, mais apropriadamente a charge, tratava de uma crítica às propinas recebidas 

por um funcionário do governo relativas ao Correio Oficial”. Além disso, a primeira 

publicação humorística foi publicada em 1860 na chamada Semana Ilustrada. A partir 

de então, são lançadas outras revistas, mas a maioria de curta duração. 
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Teixeira (2001) ainda contribui ao dizer que a charge surgiu no Rio de Janeiro 

junto com outras revistas ilustrativas que tinham a sátira como uma forma preferida de 

comunicação e que, a partir da segunda metade do século XIX, conquistou a pequena 

sociedade letrada que vivia no Brasil. Segundo Teixeira, durante o período monárquico 

as caricaturas eram construídas a partir de um duplo semelhante, ou seja, “a identidade 

do sujeito ainda era construída por uma relação de semelhança entre ele e seu 

personagem” (TEIXEIRA, 2001, p. 19). Isso ocorria devido à sociedade fluminense 

ainda ser muito influenciada por moldes cartesianos apegados ao texto escrito e não 

enxergando as possibilidades narrativas da imagem. Consequentemente, a princípio, a 

caricatura que aparecia nas charges era uma reprodução fiel dos personagens. 

Entretanto, em algum momento durante a Monarquia, a charge passou a buscar 

a verdade e o sentido entre as “ações do sujeito real através de um personagem diferente 

dele, mas que com ele se identifica” (TEIXEIRA. 2001 p.19).  A caricatura utilizada na 

linguagem da charge ganha traços singulares e a diagramação era muito próxima ao 

formato das histórias em quadrinhos, pois possuía pluralidade de quadros e textos que 

ocupavam uma página inteira.  Conforme podemos visualizar nas duas figuras abaixo: 

                            

                                       Figura 2 – Revista “ Ilustrada”, 1876 

 

                                Fonte: Teixeira (2001, p. 17)                              
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                                 Figura 3 - charge de  Angelo Agostini , 1876  

 

                                            Fonte: Teixeira, 2001, p. 18 

 

Quanto ao conteúdo das charges, este se estabeleceu sobre o comprometimento 

político diante dos fatos sociais. Conforme Teixeira (2001, p. 9), a charge fixa raízes 

entre nós por dois motivos principais: primeiro porque “elege a política como objeto 

privilegiado para a expressão de sua forma e manifestação de seu conteúdo” e segundo 

porque “em consequência, a eficácia de seu discurso está organicamente ligada à 

sociedade na qual se insere”. 

Ainda pensando nas caricaturas, Fonseca (1999) acrescenta que, no início do 

século XX, nos anos de 1911, Vasco Lima, português, publicou um álbum de 

caricaturas e obteve muito sucesso pelas charges políticas. Nos anos 30, a censura 

imposta pelo governo federal marcou uma ausência de produções caricatas. Por 

conseguinte, apenas em 1940, com o retorno democrático, o país conheceu uma nova 

geração de caricaturistas. 

Nas décadas de 1960 e 1970, O Pasquim, revista em formato de jornal, retratou 

temas polêmicos como a liberação sexual, discriminação das minorias e a hipocrisia dos 

políticos, mesmo durante o regime militar, através de ilustrações e linguagem ousada. 

Segundo Fonseca (1999, p.206), era uma “válvula de escape” tolerada pelo regime 
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ditatorial. Na figura abaixo vemos uma capa do Pasquim com a caricatura do Nelson 

Rodrigues. Esta capa foi feita pelo mineiro Henrique de Souza Filho, conhecido como 

Henfil, um dos grandes cartunistas brasileiros.  

 

                                     Figura 4 – Capa do “Pasquim”  

 

                                                  Fonte: Fonseca (1999, p. 259) 

 

A abertura política, a partir da década de 1980, possibilita ao Brasil vivenciar 

diversos gêneros gráficos, a saber: charges, cartuns e tiras cômicas em quase todos os 

jornais e revistas. Atualmente, há caricaturistas brasileiros premiados nacional e 

internacionalmente. Mais do que nunca, estamos convictos de que a caricatura é uma 

arte que forma opiniões de forma diversificada.  

Os gêneros gráficos, caricatura, cartum e charge, são muito próximos. No 

entanto, existem diferenças que marcam as singularidades de cada um deles. Vejamos 

no tópico seguinte. 
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1.8 Caricatura, cartum ou charge? 

 

É comum a dificuldade em distinguir caricatura, cartum e charge. De fato, 

todos são gêneros gráficos próximos. A seguir, descreveremos como dois estudiosos 

explicitam pressupostos teóricos a fim de esclarecer a distinção entre esses três gêneros 

e, em seguida, há também algumas reflexões dos alunos participantes da pesquisa 

estabelecendo essas diferenciações.  

 A palavra caricatura vem do verbo italiano “caricare”, que significa carregar 

com exagero. No dizer de Fonseca (1999), enquanto a fotografia busca o belo, a 

caricatura exagera os defeitos tanto físicos como de caráter em função do humor. Parte 

de uma interpretação voluntária que acentua aspectos grotescos ou ridículos de uma 

pessoa ou de um fato. Exagerar os defeitos e o rosto é o hábito da maioria das 

caricaturas. Para Teixeira (2005), a caricatura visa ao humor e não focaliza a crítica. Sua 

ousadia e temor estão no fato de acentuar o defeito e o exagero, não expõe uma opinião 

sobre um ato social. “Assim, a caricatura é a arte que transforma o próprio sujeito real 

no mesmo sujeito fictício” (TEIXEIRA, 2005, p. 92, grifos do autor). 

Quanto ao cartum, não se prende ao momento, mas à coletividade e possui um 

caráter reflexivo: “o cartum tem objetivos políticos, existenciais, comportamentais, 

produzindo ‘verdades’ através de tipos e situações imaginárias e constrói personagens 

inverossímeis” (TEIXEIRA, 2005, p. 102). Cartum é um desenho caricatural que, 

utilizando legendas ou não, possui um caráter universal e atemporal, visto que não se 

refere a acontecimentos vivenciados no momento de sua produção.   

A charge vem da palavra francesa “charger”, que significa “carregar” ou 

“exagerar”. Tem caráter burlesco e provoca o riso, a comédia e a paródia. É muito 

ligada a fatos do cotidiano. “A agressividade é a fonte de onde brota seu humor como 

discurso que repercute atos, reações públicas, opções partidárias e determinações 

ideológicas” (TEIXEIRA, 2005, p. 83). Está fortemente ligada à realidade e a expressa 

através do humor. Conta uma história com personagem representativo de um sujeito 

real. É temporal e momentânea. Fonseca (1999) conclui que a charge e o cartum são 

formas de manifestações caricaturais, são vertentes da caricatura. Logo, toda charge e 

cartum são caricaturas, mas nem toda caricatura é charge ou cartum. 

A diferenciação entre caricatura, charge e cartum foi trabalhada, durante a fase 

de intervenção, no primeiro plano de ação desta pesquisa. Foram expostos alguns slides 

e, junto com os alunos, os conceitos foram sendo debatidos. Após a aula, os alunos 
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foram convidados a refletir sobre o aprendizado adquirido e a escrever o que haviam 

compreendido na aula. Abaixo há três depoimentos: 

 

PP: O que você aprendeu na aula de hoje?  

Marcela: [...] Caricaturas são desenhos que visam exagerar os defeitos de 

uma pessoa conhecida na sociedade. Buscam o humor, não a crítica, e se 

concentram no rosto das pessoas. Cartuns são desenhos que podem ter algo 

escrito ou não. Criticam algo “universal”, não momentâneo, e contêm 

personagens comuns, não conhecidos, e charges são caricaturas com crítica 

de algo momentâneo, podendo facilmente identificar a pessoa conhecida. 

Cauã: Nesta aula, percebi que caricatura, charge e cartum não são iguais. São 

coisas distintas, mas um pouco parecidas. Caricatura mexe com a imagem e é 

um meio de ridicularizar. Cartum usa uma caricatura e não utiliza uma pessoa 

real, ao contrário. A charge faz uma crítica social com a caricatura e com 

uma pessoa real. 

Mariana: A Caricatura busca humor e modifica exageradamente o rosto. O 

cartum critica algo universal, não é só coisa da atualidade e não tem alguém 

específico. Charge busca trazer um humor com uma crítica da atualidade e 

com alguém específico... 

                        (Refletindo sobre a ação) 

 

Diante do exposto, nota-se que os alunos entenderam a diferenciação existente 

entre os três gêneros gráficos (caricatura, cartum e charge). A caricatura foi 

compreendida como “desenho que visa exagerar defeitos”, “um meio de ridicularizar” e 

que “busca humor”. O cartum foi entendido como desenhos que “criticam algo 

universal, “não utiliza pessoa real” e não critica apenas “coisa da atualidade”.  A charge, 

por sua vez, foi reconhecida pelos alunos, como “caricaturas com crítica de algo 

momentâneo”, é um gênero que faz “crítica social” e “busca trazer um humor com 

crítica da atualidade e com alguém específico”. Diante do que foi dito pelos estudantes 

percebe-se que o estudo dos gêneros gráficos no tocante à diferenciação realmente fez 

sentido para eles, e que a aula foi produtiva e de aprendizagem significativa.  

Dos três gêneros gráficos considerados acima, a charge é, nesta pesquisa, o 

gênero escolhido para estudo e análise. Ela é da ordem do acontecimento cotidiano 

político e social. É uma materialidade linguística híbrida, ou seja, possui palavras, 

imagens e movimentos que se mobilizam em responder a outros enunciados sociais e 

provocar reflexão e crítica.  
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1.9 Charge – a multimodalidade e a resistência na construção do discurso 

 

No decorrer da história, segundo Oliveira (2006), o texto que antes era 

monomodal (escrito e linear) adquiriu diversas marcas tipográficas e pictóricas, cores, 

sons e movimentos que constituem a linguagem gráfica, e alguns dos gêneros do 

discurso se tornaram múltiplos em recursos gráficos. O próprio desenvolvimento 

tecnológico tem sido uma mola propulsora desses vários elementos pictóricos que, 

juntamente com as palavras, produzem sentidos. 

A linguagem que constitui a charge é formada por diversas interações verbais e 

visuais. Sendo assim, a charge é um gênero multimodal que possui diversas formas e 

recursos para organizar a disposição gráfica do texto a fim de conceber os sentidos. 

Desenhos, caricaturas, cores, movimentos, palavras, traços tipográficos, infográficos, 

balões, quadros, onomatopeias, tipos de entonação, gestos e vários outros elementos 

icônicos muito significativos para a construção dos sentidos na leitura (DIONÍSIO, 

2006). 

De acordo com Teixeira (2005, p. 11), “a charge é uma arma de grosso calibre 

a serviço da manifestação de uma opinião pública [...] a proposta não é registrar o real, 

mas significá-lo.” Para o autor a charge é um gênero que transgride, visto que é 

insurgente ao próprio gênero jornalístico, pois não possui o tom sério, objetivo e 

imparcial da notícia. Não é outra notícia, mas reproduz uma notícia com subjetividade, 

ousadia e parcialidade evidente. Ela é questionadora das verdades estabelecidas pelo 

discurso da razão. De fato, o discurso é “parte integrante de uma discussão ideológica 

em grande escala: ele responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e 

objeções potenciais, procura apoio” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2006, p. 128). 

O discurso materializado na charge responde a diversos outros ditos e é 

libertador no sentido de “gritar” e demonstrar o posicionamento do chargista diante de 

um fato social. Ela provoca o leitor e, muitas vezes, lhe tira a segurança de conceitos. 

Conforme dito pelo chargista Rodrigo Brum, “um bom chargista é aquele cara que sabe 

que ele tá ali pra fazer as pessoas pensarem. Ele sabe que ele tá fazendo a charge pra 

mudar algo” (BRUM, 06 de maio, 2018).  

Assim, a charge constrói o seu discurso sobre uma cena narrativa (enredo) 

verbovisual. Conta uma história que possui personagens enunciadores, caricaturais e 

representativos de sujeitos reais. O autor da charge rubrica o texto, mas é a voz do 

narrador que dá direção à narração mediante informações que favorecem a compreensão 
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do leitor (FLORES, 2002; TEIXEIRA, 2005). O narrador dialoga com o leitor situando 

o tempo, o lugar ou o cenário da charge. A história narrada na charge é um ato de 

consciência política e possibilita muitas leituras diversificadas. Afinal, a charge se 

dirige a sujeitos sociais inscritos na ideologia. 

Do ponto de vista de Flores (2002, p. 25), “a metáfora está na charge como um 

todo, nos seus diversos elementos e nas relações entre eles”. Os enunciados possuem 

recursos que fazem menção aos objetos que representam. As metáforas são construídas 

tendo como base os costumes, os valores, a cultura e o nosso viver, também são capazes 

de fomentar novos sentidos e possibilidades de compreensão. Por conseguinte, a charge 

possui elementos linguísticos e imagéticos que não devem ser ignorados no momento da 

leitura. A autora alerta que, embora as imagens permitam ao leitor assimilar mais 

rapidamente a totalidade do evento enunciativo, a separação entre os códigos escrito e 

imagético não é tão demarcada e na verdade eles se complementam. 

Outro fenômeno discursivo fortemente presente na charge é a “ironia”. 

Segundo Brait (2008), a ironia é “uma estratégia de linguagem que, participando da 

constituição do discurso como fato histórico e social, mobiliza diferentes vozes, instaura 

a polifonia” (BRAIT, 2008, p. 16). Essas vozes revelam a presença do enunciador e de 

várias outras presenças que participam como auxiliares no jogo irônico. O riso 

provocado pela ironia nasce da própria ambiguidade e contradição estabelecida por essa 

estratégia discursiva, pois, em um mesmo enunciado, são apresentados argumentos que 

sustentam e que divergem sobre um determinado ponto de vista, desenvolvendo uma 

tensa contradição. Assim, a ironia é fundamental para provocar diversas leituras e tirar o 

sentido da linearidade e das explicações unívocas, pois proporciona múltiplos 

direcionamentos para o leitor. Na charge, a ironia pode se manifestar na linguagem 

verbal, na organização gráfica das imagens e na própria estruturação linguística do 

texto.  

Quanto às imagens, é interessante pensarmos na etimologia da própria palavra 

“imagem”. A palavra imagem vem do latim “imago” e significa representação ou 

semelhança. Na charge, a imagem é uma reconstrução do real, possui certa autonomia e 

não depende do texto escrito. Ela é condutora do pensamento de quem a criou e da 

cultura da qual faz parte. Certamente, ocorre uma transcrição através da representação 

gráfica de particularidades dadas pela cultura em um determinado momento histórico e 

social. “Toda imagem é uma memória de memória, um grande jardim de arquivos 

declaradamente vivos” (SAMAIN, 2012, p. 23). A imagem provoca diálogo entre si e 
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entrelaça o autor, o leitor, um momento histórico e a própria cultura. A imagem ajuda os 

leitores a refletirem sobre o real ali representado, possibilitando muitas leituras, visto 

que não é um lugar pacífico, mas de conflitos. Portanto, o sentido da imagem se dá na 

interação social e cultural. 

Bakhtinianamente falando, as imagens são signos ideológicos fortemente 

carregados de sentidos historicamente construídos. Qualquer materialidade que possua 

apreciação valorativa torna-se um signo ideológico, cujo sentido é construído nas 

relações sociais (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2006). Para os autores, o signo reflete e 

refrata o real. Ele se refere a uma realidade e a refrata, pois nunca a apresenta em sua 

totalidade. Nas imagens, ou signos, há elementos da realidade que se mostram e outros 

que se ocultam. Daí que o contexto histórico e social de um sujeito é determinante para 

construir os sentidos dos signos ideológicos. Assim, “uma imagem possibilita leituras 

diversas, numa ordem não necessariamente sequencial, enquanto o discurso verbal 

segue uma lógica de mão única, com regras semânticas previamente definidas” 

(TEIXEIRA, 2005, p. 59). 

Sem dúvida, a imagem materializa um discurso e, como tal, está inserida no 

contexto político e social, pois não é produzida mediante respostas únicas, mas é fruto 

de múltiplos olhares contínuos e jamais lineares.  Além do mais, na opinião de 

Charaudeau (2010), a imagem possui um poder de evocação, visto que, ao lê-la, o leitor 

a interpretará através da forma pela qual ela lhe é apresentada e por meio da sua própria 

história como leitor, quer em âmbito coletivo, quer individual. Ao ler a imagem, não se 

recebe algo pronto de sentidos transparentes ou óbvios, é preciso construir os sentidos, 

assim a imagem é um “operador de memória social no seio de nossa cultura” 

(DAVALLON, 2015, p. 29). 

A imagem não deverá ser ignorada ou tomada como menos importante na 

leitura da charge. Vejamos, como exemplificação, um trecho de uma aula em que a 

professora pesquisadora dialoga com a turma sobre uma imagem na charge.  
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Charge 6 – Violência nossa de cada dia 

 

Fonte: VERONEZI. Disponível em: <https://bit.ly/2FiVuuB>. Acesso em: 16 de mar. 2018. 

 

 

O círculo no centro da bandeira brasileira está perfurado.  No lugar das estrelas 

que representam os 26 estados da federação e o Distrito Federal, há marcas de tiros. 

 

PP: Que leitura vocês fazem dessa imagem? 

Noah: No caso, acho que poderia trocar ordem e progresso 

por violência e retrocesso. O Brasil é um lugar em que só 

ocorre violência. Qualquer tipo de violência. 

Grace: Ah! Ela tem relação com o assassinato da Marielle. 

Denise: As estrelas do nosso país foram transformadas por 

buracos de balas, então é como se a estrela que é a beleza do 

nosso Brasil sumisse pela agressividade, pela violência. 

Jorge: Os buracos de balas e a data dão pra fazer uma 

semelhança igual quando assassinaram a Marielle, meio que 

matou o Brasil, uma parte do Brasil. 

Fonte: Trecho da transcrição da aula ministrada no dia 12 de 

abril de 2018. 

 

Compreende-se que a bandeira nacional é um signo ideológico que simboliza o 

país. E as marcas de bala nos direcionam à questão da violência. Todavia, foi muito 

interessante perceber que os alunos leram a imagem a partir do diálogo com uma 

exterioridade discursiva, pois relacionaram os furos de bala ao assassinato da vereadora 

Marielle Franco, ocorrido alguns dias antes dessa aula. A imagem acionou uma 

memória repleta de discursos.  

Observe-se mais um pouco de leitura: 
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Charge 7 – Mapa da Violência 

 
Fonte: BRAGA, Jorge. Disponível em: <https://bit.ly/2T5OljP>. Acesso em: 19 de mar. 2018. 

 

O nome do mapa foi alterado. Em vez de “Mapa do Brasil”, agora é 

“Mapa da Violência”. O mapa é inteiramente rosa e todas as unidades da 

federação tiveram seus nomes substituídos por “Rio de Janeiro”. Uma 

possibilidade de leitura para a cor rosa do mapa é o assassinato de uma mulher, a 

vereadora Marielle Franco, ocorrido no dia 14 de março de 2018.  

             
PP: Qual é o efeito de sentido provocado por essa charge? 

Álvaro: A violência no Rio de Janeiro que repercute em todo o Brasil. 

Acaba que a imagem pro exterior é de uma só situação. 

Cauã: É porque, tipo, lá no Rio de Janeiro tem muita violência, aí o povo 

coloca muita violência só num lugar só. Sendo que em todo o Brasil tem 

muita violência. 

Guilhermina: Eles dão ênfase demais à questão da violência no Rio de 

Janeiro e talvez esqueçam da violência em todo o país.  

Francês: Tem a ver com a Marielle também.  

Denise: Todas as pessoas se referem à violência somente no Rio de Janeiro, 

mas na verdade a violência não está concentrada só ali, mas sim no Brasil 

todo.  

           Fonte: Trecho da transcrição da aula ministrada no dia 12 de abril de 2018. 

 

A imagem do mapa do Brasil, com o nome do estado do Rio de Janeiro escrito 

em todos os outros territórios, foi compreendida no sentido de que a violência no Rio de 

Janeiro repercute em todo o país. Todos ficam sabendo do que acontece no Rio. Além 

disso, faz parecer que só no Rio de Janeiro tem violência. Quando as alunas 

Guilhermina e Denise, respectivamente, usam o pronome “eles” e a expressão “todas as 

pessoas” parecem remeter à classe dominante ou à mídia, que enfatizam demais a 
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violência no Rio e se esquecem do resto do Brasil. Novamente, o assassinato da 

vereadora foi mencionado na construção dos sentidos dessa imagem. 

A charge motiva um riso potenciador de crítica, interrogação e reflexão social. 

O não sério tira a dura realidade e fortalece o sujeito para os enfrentamentos cotidianos. 

Bem disse o chargista Thiago Lucas que  

 

A charge, ela costuma ser um termômetro da sociedade, como já foi dito por 

alguns, porque ela representa, canaliza os anseios da sociedade, as angústias, 

os desejos, as insatisfações da sociedade perante, por exemplo, os 

governantes. (LUCAS, Thiago, 15 abr. 2018). 

 

Sendo assim, a voz do chargista vem habitada por discursos alheios, vem para 

negar, polemizar, ridicularizar ou carnavalizar
11

 algo já dito. Assim, não dá para separar 

o enunciado da charge de sua cadeia de comunicação discursiva: “não há como 

dissociar, sem perdas, o enunciado das condições reais de sua enunciação. Ele está nelas 

enredado” (FLORES, 2002, p. 16). 

A charge constitui um lugar de embates, contradições e tensões que deverá tirar 

o chão do leitor, por assim dizer, e impulsionar novos horizontes de sentidos, os quais 

fomentarão a produção de outros enunciados responsivos. Exotopicamente, o leitor 

deverá compreender as estratégias, o jogo linguístico, o extradiscursivo e o 

intradiscursivo, dando acabamento provisório aos sentidos. 

O gênero charge pode ser encontrado em diversas mídias. No jornal impresso, 

costuma aparecer nas segundas páginas e, em sua maioria, têm conotação política. 

Algumas também são encontradas em sites e blogs na internet, enquanto outras são 

exclusivamente expostas nas redes sociais. Quanto às charges nos jornais impressos, 

Possenti (1998) diz que, muitas vezes, o chargista aborda a matéria de capa do jornal 

utilizando outras linguagens, apenas a serviço das notícias. Essas charges acabam 

representando a mesma voz, a voz dos editores do jornal. Leiamos parte da entrevista 

dos chargistas Rodrigo Brum e o Genildo Rochi, respectivamente, em que ambos 

abordam essa questão: 

 

muitas vezes, o chargista já faz a charge sabendo que vai levar “cacete do 

público”. Só que dá essa cara a tapa às vezes é necessário pro pessoal poder 

acordar e começar refletir sobre determinado assunto, né. E pra que em cima 

daquilo nasça um debate, uma discussão saudável. É uma atitude, né, uma 

                                                             
11 O carnaval para Bakhtin é um lugar em que as máscaras caem e desaparecem as hierarquias sociais e 

políticas. Sendo assim, a representação de um mundo livre que de certa maneira ri do que está 

instituído. O riso carnavalesco é um riso pretensor de alcançar outras verdades. (BAKHTIN, 2015). 
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vontade de mudar algo que está errado. Ela, a charge, é aquela parte do jornal 

que taca aquilo que o texto não pode falar [...] (BRUM, Rodrigo, 02 abr. 

2018). 

 

A charge que eu faço, eu tenho mais autonomia, mais liberdade, [...] Não 

dependo de um veículo pra poder financiar a minha charge. Então, eu tenho 

total liberdade e o senso ético pra tá criando esse espaço [...] Por isso que 

meu trabalho tem essa personalidade de falar o que eu acho que é certo, sem 

me preocupar com que veículo que eu vou tá postando pra sobreviver daquele 

veículo. Quem gosta é o meu patrão.  (ROCHI, Genildo, 04 abr. 2018). 

 

Observamos que esses chargistas, felizmente, têm certa medida de autonomia e 

publicam seus textos como uma representação de um olhar exotópico e crítico diante 

dos contextos sociais e políticos. De fato, a charge enriquece o leitor quando é uma 

representação polifônica dos vários posicionamentos sociais e não regida por sanções e 

acordos escusos de diretores de jornais e emissoras de TV. O leitor deverá ser capaz de 

compreender quais são os discursos outros que habitam a narrativa chárgica e como 

funciona a construção e os efeitos de sentidos. 

Em outras palavras, a charge é uma forma de resistir às forças centrípetas que 

tentam ocultar a pluralidade e ignorar as múltiplas vozes constitutivas dos discursos. 

Rindo das vontades de verdade (FOUCAULT, 1992), nas quais as forças centrípetas se 

apoiam, a charge é uma marca de resistência, o que envolve questionar e refletir sobre 

os poderes exercidos e não aceitá-los passivamente. Dado que as palavras são 

historicamente carregadas de valores ideológicos e o que existe são vários outros dizeres 

em um só dizer, ler charge exige refletir sobre o discurso e o ato concreto na 

alteridade.
12

 Nesta perspectiva, a língua, o discurso e a leitura são práticas sociais 

dialógicas e historicamente construídas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 De acordo com Bakthin (2010), o ato concreto da existência se cumpre através do “eu” e do “outro”. 

A singularidade é vivenciada unicamente de modo participativo. Apenas quando se participa de um 

determinado evento se é capaz de compreender o existir. 
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2 O PERCURSO DA PESQUISA  

 

 Neste capítulo, abordo o percurso metodológico seguido nesta pesquisa. 

Começo pela abordagem metodológica eleita, passando pelo tipo de pesquisa 

desenvolvida, o cenário, o perfil dos participantes e a explicitação dos instrumentos 

utilizados para coleta do material empírico, o qual será objeto de análise e de reflexão 

teórica.  

A palavra método vem do grego “met’hodos”, cujo significado é “caminhar 

para chegar a um fim”. Dessa forma, o nosso caminhar é norteado pelo método 

qualitativo. Este é de caráter subjetivo, tendo em vista que busca compreender um 

determinado comportamento em um grupo específico. O método qualitativo  

 

considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, 

um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. 

(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 70). 

 

 Interpretar os acontecimentos e conferir significados é fundamental em uma 

pesquisa de abordagem qualitativa. Os indivíduos participantes são livres para se 

expressar, e o pesquisador preserva um contato acentuado com o ambiente pesquisado. 

Brasileiro (2013) acrescenta e ratifica: 

 

Ela é descritiva e coleta dados em fonte direta. Os processos e suas 

dinâmicas, as variáveis e as relações entre elas são dados para a construção 

de sentidos e os principais condutores da abordagem. Trabalha, basicamente, 

com dois tipos de dados: os verbais – coletados durante a entrevista ou 

através de narrativa; e os visuais – colhidos durante observações. 

(BRASILEIRO, 2013, p. 49). 

 

 A pesquisa qualitativa coleta e descreve os dados verbais (entrevistas) e 

visuais (observação), usando dinâmicas diversificadas no decorrer da pesquisa, com o 

intuito de compreender e atribuir sentido ao processo, sem recorrer a técnicas 

estatísticas. Considerando que, neste estudo, além de observar a realidade, há reflexão e 

intervenção mediante ações planejadas, esta investigação é uma pesquisa-ação. 
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2.1 A pesquisa-ação: história e características  

 

São diversos os autores que discorrem sobre a pesquisa-ação. Segundo Barbier 

(1985), o lugar de notoriedade na pesquisa-ação é de Kurt Lewin. Ele foi um professor 

de psicologia que fugiu dos nazistas na década de 30 e se instalou nos Estados Unidos. 

Sempre um pesquisador não conformista, elaborou a pesquisa-ação. Assim, a pesquisa-

ação surge a partir do problema judeu e das muitas questões relacionadas à Segunda 

Guerra Mundial. Isso prova que esse tipo de pesquisa tem a constituição social como 

precedente à constituição teórica e metodológica. Lewin, em suas pesquisas, não 

observava apenas o problema, mas se inseria nele a fim de compreender o 

acontecimento do lado de dentro. Com esse autor, a percepção da ação inserida na vida 

social com o desejo de transformá-la inicia o seu reconhecimento e estabelece a sua 

metodologia. “Não queremos ação sem pesquisa, nem pesquisa sem ação” (MARROW, 

1972 apud BARBIER, 1985, p. 38). 

Esse caráter de pesquisa se opõe fortemente à dureza dos estudos guiados pelo 

cientificismo positivista (RIBEIRO JUNIOR, 1983). Este é um método de pesquisa que 

governou os estudos científicos no século XIX, pois busca a verdade a partir de uma 

descrição e representação fiel do objeto pesquisado mediante experimentalismo 

sistemático. Sob esse prisma, o pesquisador possui certo controle sobre o objeto 

pesquisado, chegando a prever alguns fenômenos. Parte de uma concepção determinista. 

Diferente desse tipo de pesquisa, na pesquisa-ação, a realidade é subjetiva, não 

sendo possível controlar o objeto de pesquisa, pois o social é dinâmico e não pode ser 

descrito ou representado de forma precisa, porque as condições se alteram e os sujeitos 

são únicos em suas identidades. Assim, a pesquisa-ação visa compreender a relação 

entre o sujeito e o objeto, levando em conta as contradições e tensões inerentes ao 

social. 

Para Thiollent, a pesquisa-ação tem um caráter social: 

 

a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 2000, p. 14). 

 

A pesquisa-ação olha para um determinado grupo social e tenta compreender, 

não apenas expor e perguntar o porquê dos fatos, mas compreendê-los mediante a 
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participação ativa dos atores sociais que compõem aquele grupo e intervêm na realidade 

visando uma transformação. É interessante que, segundo Thiollent, a ação não deve ser 

trivial, mas uma ação problemática que mereça investigação elaborada e conduzida por 

participantes implicados na realidade observada.   

Barbier (1985, p. 120) esclarece que “a implicação, no campo das ciências 

humanas, pode ser então definida como engajamento pessoal e coletivo”. Esse se 

envolver e se comprometer no processo incluem tanto o pesquisador como os demais 

atores sociais na pesquisa. Embora o autor destaque níveis diferentes de implicação, o 

nível histórico-existencial constitui o elemento principal de toda reflexão crítica, pois 

 

enquanto ser social, o sujeito questionador estará sempre numa relação 

dialética com o objeto questionado [...] a existência, a práxis e o projeto do 

pesquisador partem da história, passam pela história e voltam à história em 

seu vasto movimento de totalização dialética. (BARBIER, 1985, p. 115-116). 

 

Assim, os envolvidos na pesquisa partem de um lugar histórico e fazem a 

história em uma movimentação cíclica e constante de debate, argumentação, retórica e 

diálogo durante todo o processo de pesquisa. A práxis, segundo o mesmo autor, 

constitui a aliança de teoria-prática, reflexão e ação. Além disso, a pesquisa-ação é 

acompanhada de um constante questionamento da realidade observada, pois sempre 

haverá discussões sobre os resultados e novos procedimentos de ação deverão ser 

adotados (BARBIER, 2007). 

O conceito de ação e participação não é o mesmo para Baldissera (2001), a 

distinção entre eles é bem assentada:  

 

Ação: significa ou indica que a forma de realizar o estudo já é um modo de 

intervenção e que o propósito da pesquisa está orientado para a ação, sendo 

esta por sua vez fonte de conhecimento; Participação: é uma atividade em 

cujo processo estão envolvidos os pesquisadores como os destinatários do 

projeto, que não são considerados objetos de pesquisa, mas sujeitos ativos 

que contribuem no conhecer e no transformar a realidade em que estão 

inseridos. (BALDISSERA, 2001, p. 4). 

 

A ação é o modo de se portar dentro da própria pesquisa e também é fonte de 

análise constante. Dentro da ação, veem-se os participantes ativos da pesquisa (os 

sujeitos e o pesquisador) que, juntos, colaboram com o estudo desenvolvido. Os 

participantes são vistos como sujeitos que têm algo a dizer e como contribuir, não meros 

espectadores dos eventos. Não há neutralidade por parte dos participantes e nem do 
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pesquisador, pois a pesquisa-ação visa à emancipação dos sujeitos. Uma transformação 

de todos os envolvidos nela.  

Essas concepções dialogam com os pressupostos de Paulo Freire. Barbier 

(1985) chama de “sociologia de conscientização” a sociopedagogia de Paulo Freire. 

Afirma Barbier (1985, p. 91) que 

 

É o método de des-reificação das massas populares. Partindo da “consciência 

dominada” [...] Paulo Freire quer atingir a “consciência libertada”: através de 

uma “educação–libertação”. [...] A educação, como abordagem crítica da 

realidade objetiva e do poder de dominação da minoria sobre a maioria, 

procura transformar por todos os meios o mundo em que vivemos.  

 

Freire (2004) defende uma educação problematizadora e libertadora em que o 

próprio oprimido compreenda a sua condição e reflita sobre ela, o que conduz à 

transformação social. Para Freire, o diálogo é algo primordial na educação. “Não é no 

silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão” 

(FREIRE, 2004, p. 78). Assim, negar a palavra, o discurso, a opinião ou a visão de 

mundo significa negar a subjetividade. Portanto, a pedagogia que visa à libertação 

promove o diálogo com o oprimido, reconhecendo-o como homem e mulher que podem 

ser mais do que são e que, através da ação e da reflexão, conseguem engajar-se nas lutas 

sociais de forma coletiva. “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os 

homens se libertam em comunhão” (FREIRE, 2004, p. 52). 

Olhar o outro como coisa ou mero “isto” é não reconhecer a presença desse 

outro em nós. Esse olhar preconceituoso mantenedor dessa sociedade de classes recusa 

a humanização e fortalece a visão opressora. Se um pesquisador se enxerga como parte 

de um grupo fechado, seleto e privilegiado de homens, está subtraindo o diálogo e a 

construção mútua em seu estudo e fazer pedagógico. A pesquisa-ação dialoga com uma 

educação que não se refugia na manipulação, mas se amplia e se integra a atos de 

liberdade, busca formar sujeitos críticos e não mais ingênuos. 

Como o próprio nome sugere, a pesquisa-ação anseia por unir dois universos 

que, muitas vezes, parecem distantes e intocáveis: a teoria e a prática. Aqui, pesquisa é 

uma ação cíclica e ininterrupta: ação/reflexão/ação. Um diálogo entre a prática (ação) e 

a reflexão (teoria). É necessário esclarecer que refletir não é um simples ato de pensar 

em alguma situação-problema vivenciada em um determinado contexto, mas sim um 

pensar teórico e estruturado que vise à formação da autonomia e do espírito crítico do 
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educando (ALARCÃO, 2004). É um olhar teórico para a prática. “A prática de pensar a 

prática é a única maneira de pensar certo” (CORTELLA, 2014 p. 15). 

A articulação entre teoria e prática não deve ser confundida com o praticismo, 

nem com instrumentalismo. Ocorre que, em pesquisa-ação, a teoria não é meramente 

contemplativa e a ação não se movimenta fora de pressupostos teóricos. Miranda e 

Resende (2006) abordam alguns riscos que o tal praticismo pode trazer à pesquisa-ação. 

Um deles tem relação com a ideia de mudança. Estou cônscia de que, para ocorrer uma 

solução efetiva dos problemas enfrentados em diferentes situações de ensino, por 

exemplo, isso depende de exigências normativas, condições históricas, políticas e 

sociais. Assim, quando uma pesquisa-ação alcança soluções pontuais e emergenciais, ou 

seja, microtransformações, estas não devem ser desprezadas ou consideradas de menor 

importância.  

Outro risco é atribuir aos sujeitos da pesquisa a responsabilidade pela mudança 

pretendida, quer quando a ação é bem-sucedida ou quando não alcança o sucesso 

almejado. Afinal, a pesquisa-ação, diferentemente da perspectiva positivista, não é 

fechada e determinista. Cada ação provoca uma reflexão e outra ação e assim por diante, 

de modo que o pesquisador não exerce controle sobre os resultados conclusivos.  

O pesquisador participa de forma ativa na pesquisa, sugere e analisa as ações. 

Age durante todo o processo de forma deliberada, ou seja, tem autonomia. Consoante 

Barbier (2007, p. 19, grifo nosso), 

 

O pesquisador em pesquisa-ação não é nem um agente de uma instituição, 

nem um ator de uma organização, nem um indivíduo sem atribuição social; 

ao contrário, ele aceita eventualmente esses diferentes papéis em certos 

momentos de sua ação e de sua reflexão. Ele é antes de tudo um sujeito 

autônomo e, mais ainda, um autor de sua prática e de seu discurso. 

 

 O pesquisador projeta planos de ação e os ajusta frequentemente de acordo 

com as necessidades que vão surgindo. Porém, ele está aberto a sugestões dos outros 

participantes da pesquisa, pois este é também afetado por ela. “O pesquisador é aqui um 

participante engajado. Ele aprende durante a pesquisa” (BARBIER, 2007, p. 61). 

A característica principal da pesquisa-ação é oferecer a oportunidade do 

exercício da ação sobre o objeto que está sendo pesquisado, ou seja, o alvo do estudo e 

da investigação. O resultado não será generalizado, mas indicará uma realidade singular 

na qual a pesquisa está inserida. “É um tipo de pesquisa que objetiva interferir na 
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realidade estudada [...] Trata-se, portanto, de uma pesquisa com o compromisso de 

resolver um problema” (BRASILEIRO, 2013, p. 45, grifo nosso). 

Quanto ao mencionado, nas palavras de Thiollent, encontra-se a seguinte 

ponderação: 

 

                                         O objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela situação 

social e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nesta situação. 

O objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou, pelo menos, em 

esclarecer os problemas da situação observada. (THIOLLENT, 2000, p. 16, 

grifo nosso). 

 

Assim, nem tudo pode ser resolvido, mas o esclarecimento à luz da teoria 

poderá apontar caminhos e direções que provocarão possíveis transformações. A 

pesquisa-ação é mais do que uma descrição de uma realidade e explicação teórica de 

certo contexto social com suas idiossincrasias, pois objetiva contribuir para transformar 

a realidade-problema. Se não for possível resolver, a pesquisa já se satisfaz em 

esclarecer a realidade examinada. De fato, “uma pesquisa-ação, mais do que outra 

pesquisa, suscita mais questões do que as resolve” (BARBIER, 2007, p. 146).  

 

2.2 Cenário da pesquisa 

 

 Este estudo foi desenvolvido em uma escola estadual militar no interior do 

estado de Goiás. Desde o ano de 1999, quando foi implantada a primeira unidade do 

Colégio da Polícia Militar em Goiás, o número de escolas com esse formato tem 

aumentado cada vez mais. Segundo dados do jornal O Popular (RODRIGUES, 2017, 

p. 14-15), no ano de 2017, o estado já possuía 36 colégios militares e existiam 35 com 

leis de criação prontas, além de 33 pedidos no gabinete do governador.  

No ano de 2014, a Polícia Militar recebeu do Governo do Estado de Goiás a 

gestão da escola em foco na pesquisa. Segundo o Projeto Político-Pedagógico, a escola 

surgiu do anseio da sociedade aliado à vontade política do Governador. Atualmente, 

essa escola possui uma média de 1.200 alunos e oferece ensino fundamental II e o 

ensino médio.
13

 As autoridades responsáveis são um comandante diretor e o secretário 

geral. O comandante geral (diretor) é escolhido pelo comando de ensino e a 

comunidade escolar não tem nenhum poder de opinar ou alterar tal determinação. Daí 

parte a hierarquia que envolve o subcomandante, coordenador de disciplina e a 

                                                             
13 Dados do Projeto Político-Pedagógico, atualizado em junho de 2017. 
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coordenação pedagógica. Na coordenação pedagógica, há também a presença de 

professores que se dedicam a questões de ensino-aprendizagem, e o secretário-geral 

também faz parte da equipe de funcionários civis da escola. 

Diante desse cenário, é necessário reconhecermos que toda instituição é 

calcada em bases teóricas que a fundamentam e a constituem. Assim, conhecer e 

reconhecer o discurso materializado no Projeto Político-Pedagógico (doravante PPP) de 

uma instituição escolar é revelador de suas ideologias, finalidades e compromissos 

sociais. Uma reflexão sobre esse documento é, portanto, obrigatória para toda a 

comunidade escolar, em especial aos docentes que visam a uma ação pedagógica 

transformadora e emancipatória. De fato, o olhar teórico-analítico sobre o documento 

nos coloca dentro do funcionamento da escola. 

O discurso do PPP pertence à ordem pedagógica e a uma formação discursiva 

específica, ou seja, a um conjunto de enunciados próprios dessa ordem (FOUCAULT, 

1996). Está sujeito a algumas condições para funcionar, uma vez que existe uma ordem 

instituída de como enunciar esse tipo de discurso, guiado por princípios de 

regularidades discursivas pedagógicas, ideológicas e políticas. Assim, as diversas 

posições sociais, políticas e históricas dos sujeitos atravessam os discursos, provocando 

embates e contradições. Vejamos como isso ocorre em uma escola estadual militar. 

A unidade escolar onde a pesquisa se desenvolveu possui autonomia relativa, 

uma vez que está submissa a dois órgãos do poder público – à Secretaria de Segurança 

Pública e à Secretaria de Educação. Segundo o PPP, o objetivo geral da escola é 

 

Formar um cidadão crítico, participativo e pensante. Por meio de uma 

prática pedagógica interdisciplinar, coerente e eficaz, aberta às 

transformações sociais e tecnológicas, de modo que o saber seja elaborado 

num sistema de interação com a sociedade para o exercício da Cidadania, de 

forma igualitária. (GOIÁS, 2017, p. 31, grifo nosso). 

 

 O objetivo geral é coerente com as diretrizes educacionais, tendo em vista uma 

pedagogia crítico-social, pois “o educador democrático não pode negar-se o dever de, na 

sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua 

insubmissão” (FREIRE, 2002, p. 13). Assim, o cidadão crítico pensa e posiciona-se em 

relação às transformações sociais que beneficiem a coletividade.  

Além do objetivo geral, há uma sequência de objetivos específicos que 

primam pela ética, democracia e cidadania. 
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Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais. Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo. 

Questionar a realidade [...] utilizando para isso o pensamento lógico, a 

criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando 

procedimentos e verificando sua adequação. (GOIÁS, 2017, p. 44, grifo 

nosso). 

 

 Posicionar-se, desenvolver o conhecimento, questionar a realidade e usar a 

criatividade para resolver problemas são objetivos apreciados no ensino em uma 

perspectiva autônoma, visto que visa formar alunos capazes de construir e desenvolver 

a autonomia em suas práticas escolares e cotidianas.  

Apesar desses objetivos, a escola também possui impedimentos claramente 

explicitados. No PPP, observa-se que é vetado 

 

[...] fazer proselitismo religioso, político-partidário ou ideológico, em 

qualquer circunstância, bem como pregar doutrinas contrárias aos 

interesses nacionais, influenciando os demais membros da comunidade à 

tomada de atitude indisciplinada, irreverente ou de agitação, ainda que de 

forma dissimulada [...]. (GOIÁS, 2017, p. 53, grifo nosso). 

 

De acordo com o dicionário Aurélio, “proselitismo” é o “esforço contínuo 

para converter alguém”. Assim, é vedado ou proibido tentar converter ou convencer 

alguém em relação à religião, a política partidária ou à política ideológica, visto que 

esses atos poderiam motivar atitudes indisciplinadas, até mesmo de forma 

dissimulada. Diante desses impedimentos, questiona-se: será possível isolar as 

práticas e discursos na escola em relação às políticas ideológicas constituintes dos 

diversos contextos sociais que direta ou indiretamente dialogam com a educação? 

Seria coerente falar em neutralidade ideológica ou fugir das ideologias? 

 O filósofo francês Michel Pêcheux (1997b) assegura que é nas práticas 

sociais e nos comportamentos que se vê a ideologia. Nada escapa das ideologias, 

sendo assim, o próprio veto ao proselitismo já constitui uma prática marcada por uma 

política ideológica. Além disso, como fica o discurso do objetivo geral que propõe 

“formar um cidadão crítico, participativo e pensante”? Se for vetado em qualquer 

circunstância o convencimento ideológico, como o aluno poderá manifestar a sua 

participação, criticidade e cidadania? 

Compreendo que o enunciado do objetivo geral emerge de uma ordem 

discursiva diferente do discurso dos vetos, enquanto o objetivo geral é baseado no 

discurso pedagógico contido nos documentos oficiais como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) e as Orientações Curriculares para o Ensino 
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Médio (BRASIL, 2006), os impedimentos  partem de uma perspectiva militarizada 

de ensino, disciplinadora e controladora. De fato, nesse modelo de escola, essas duas 

vertentes precisam coabitar, mesmo que produzindo discursos e práticas 

contraditórias.  

       Quanto à estrutura física, fica evidenciado no PPP que o colégio possui uma 

excelente estrutura. Desde 2014, após se tornar militar, a escola adquiriu climatizadores 

em todas as salas de aula, reformou o muro, a quadra de esportes e de areia. Além disso, 

foram construídos jardins com grama, plantas ornamentais, árvores, assentos e uma 

biblioteca onde foi instalado um laboratório de informática. Existem câmeras por toda a 

escola – corredores, sala de aula e pátios. Esse modelo assemelha-se ao do “Panóptico”, 

citado por Foucault (1999). Baseando-se em Foucault, Paniago (2005, p. 166) afirma:  

 

O efeito do panóptico é bastante crucial, já que a visibilidade permanente 

acarreta o funcionamento automático do poder. Já não era mais necessário, na 

verdade, haver alguém para controlar, pois o controle era autoexercido pelo 

controlado, através de um olhar que se volta para dentro, para trás. A ação do 

panóptico é individual, porque atua sobre o corpo do indivíduo, mas é 

também coletiva, na medida em que atua sobre o corpo social. 

 

Em nossos dias, o uso de câmeras e vigias por toda a parte constitui um poder 

disciplinar invisível e sutil do qual ninguém escapa. Nessa escola, não tem sido 

diferente e, diante de uma base hierárquica, o poder é exercido de modo a tentar 

controlar o individual e o coletivo. 

Na base pedagógica, os conteúdos ministrados seguem o Currículo Referência 

da Rede Estadual de Ensino de Goiás (2013) e, quanto às metodologias utilizadas em 

sala de aula, o professor tem autonomia de escolher, mas de acordo com as expectativas 

de aprendizagem já estabelecidas pelo currículo. 

Quanto às finanças sustentadoras da instituição, o PPP (GOIÁS, 2017, p. 17) 

esclarece que o colégio recebe recursos através das verbas do PROESCOLA I e II, 

PDDE I e II (Plano de Desenvolvimento da Escola), PROEMI-JF (Programa Ensino 

Médio Inovador Jovem de Futuro), pelo Governo do Estado de Goiás (verbas Federais e 

Estaduais) e verba do Programa Nacional de Alimentação Escolar para o Ensino 

Fundamental e Médio no valor de R$ 0,30 por aluno do governo federal e R$ 0,14 do 

governo estadual.  
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2.3 Perfil dos participantes 

 

São alvos da fase exploratória, ou seja, da investigação, as aulas de Língua 

Portuguesa na 2ª série do ensino médio em uma turma no turno matutino. Nesse campo 

de observação, os participantes da pesquisa são uma professora de Língua Portuguesa e 

os trinta e sete alunos da turma. 

Quanto aos estudantes, a grande maioria cursou o ensino fundamental na escola 

pública e entrou neste colégio militar o ano passado, em 2017, mediante sorteio de 

vagas. A idade está entre 15 e 17 anos. A turma é composta por 37 alunos frequentes, 

sendo 13 meninos e 24 meninas. São alunos de diversos setores da cidade-sede da 

escola e muitos são oriundos de outros municípios. 

 A professora participante é efetiva da rede estadual de ensino e trabalha nessa 

unidade escolar há quatro anos. É graduada em Português-Espanhol pela Universidade 

Federal de Goiás e tem especialização em “Cinema e Educação”. Atualmente, ministra 

aulas de Língua Portuguesa no ensino médio e fundamental. 

Para conservar a identidade dos participantes, os alunos receberam 

pseudônimos, e a professora foi evocada durante o trajeto de pesquisa como “PR” ou 

professora regente. 

Quanto às escolhas da escola, da série e da turma em que a pesquisa foi 

desenvolvida, justifico-me da seguinte forma: primeiro, já atuo como professora nessa 

unidade escolar há cinco anos, e a ideia de realizar a pesquisa foi muito bem recebida 

pela direção, coordenação e demais colegas professores. Segundo, o Currículo 

Referência do Estado de Goiás determina que o gênero charge deva ser trabalhado na 

segunda série do ensino médio. Quanto à turma, a própria professora regente a sugeriu, 

tendo em vista a distribuição dos horários de aula durante a semana. E terceiro, não 

menos importante, o meu interesse pela leitura da charge ocorreu durante a minha 

atuação em sala de aula no ensino médio.  

Ao trabalhar a charge percebia uma leitura rasa e superficial por parte dos 

estudantes. Eles tinham dificuldades em identificar o discurso presente nas charges e 

estabelecer relações com contexto de produção. Além disso, eu me questionava como 

direcionar o debate de modo que os alunos também pudessem se posicionar sobre os 

temas discutidos nas charges.  

Comprometida com a aprendizagem significativa dos meus alunos, não poderia 

jamais me esquivar e agir como se essa condição leitora dos alunos não fosse problema 
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meu ou considerar que a culpa é unicamente do sistema educacional. De fato, havia um 

problema a ser enfrentado e minha responsabilidade moral, enquanto professora e 

sujeito, me impeliu a agir. Não poderia ser indiferente, pois o não álibi me fez 

reconhecer a necessidade da minha participação, do meu envolvimento.  Faço minhas as 

palavras de Bakhtin (2010, p. 96): “tudo o que pode ser feito por mim não poderá nunca 

ser feito por ninguém mais”. Assim, busquei, mediante a luz teórica, respostas que 

poderiam fundamentar uma prática pedagógica mediadora que contribua para a 

formação leitora crítica.  

 

2.4 Instrumentos de levantamentos de dados  

 

Foram utilizados diversos instrumentos para o levantamento dos dados nesta 

pesquisa. Consoante Barbier (2007), na pesquisa-ação, o pesquisador reconhece que o 

problema está inserido em um contexto singular e não o provoca, porém investiga e 

certifica-se da situação-problema. Logo, apresento o nome de cada uma das ferramentas 

utilizadas neste percurso investigativo e intervencionista.  

 Questionário semiestruturado 

 Narrativa: perfil dos participantes da pesquisa  

 Avaliação diagnóstica de leitura da charge 

 Aulas observadas e filmadas 

 Planos de ação no projeto de intervenção  

 Produção oral  

- Debate 

- Seminário  

 Atividade de leitura individual 

 Atividade de leitura em duplas 

 Atividade de leitura em grupo 

 Aulas ministradas e filmadas  

 Refletindo sobre a ação  

 Diálogo com chargistas  

 Grupo de WhatsApp  

 Entrevistas semiestruturadas – gravação  

 Produção de charge 
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 Transcrição dos áudios 

 

2.5 Vivenciando o levantamento dos dados 

 

No início do mês de fevereiro de 2018, tive o primeiro contato com os 

participantes da pesquisa. Expus o objetivo e as etapas do trabalho, a importância da 

participação e tratei a respeito da documentação exigida pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). Posteriormente, entreguei o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) para os alunos e o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) da professora e dos pais. Fiz a leitura de cada parágrafo 

seguida de explicações e debate. Nem todos os alunos assinaram o documento naquele 

momento, pois alguns não sabiam o RG e CPF de cor, ficaram de me entregar no dia 

seguinte. As duas vias do TCLE dos pais, os alunos levaram para ser assinadas em casa, 

visto que muitos moram em outras cidades e seus pais não poderiam comparecer à 

escola especificamente para pegar o documento. Finalizando esse primeiro encontro, 

abri espaço para perguntas e dúvidas dos participantes. Quanto à professora regente e 

também participante da pesquisa, assinou o termo prontamente e recebeu a oportunidade 

com muita cordialidade. 

 

2.6 Transcrições 

 

As transcrições foram realizadas por mim. No caso das aulas filmadas, as falas 

dos alunos e da professora regente foram preservadas. No entanto, quando foi 

extremamente necessário foram efetuados pequenos acréscimos de natureza estrutural 

e/ou gramatical no texto, com o objetivo de tornar mais clara e compreensível à ideia 

apresentada, mas esses acréscimos em nada comprometeu o sentido do conteúdo 

original.  Adotou-se o mesmo procedimento em relação às ponderações vindas das 

produções orais e escritas, individuais ou em grupo dos alunos. 

Quanto às entrevistas dos chargistas, foram transcritas na íntegra e 

posteriormente convertidas em um texto escrito, garantindo mais formalidade. Vale 

ressaltar que houve a responsabilidade e o cuidado ético de não alterar os sentidos do 

conteúdo, apenas foi feita uma adequação para a modalidade escrita formal da língua. 

Segundo Duarte (2004, p. 221), “as entrevistas podem e devem ser editadas”. Ainda 

conforme a autora, isso só não deveria acontecer se o objeto de estudo da pesquisa se 
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concentrasse em estudos das construções linguísticas, como esse não é o nosso caso, as 

transcrições foram editadas. 

 

2.7 Questionário semiestruturado 

 

Tendo em vista que o objetivo geral desta pesquisa é investigar como o uso do 

gênero discursivo charge, nas aulas de Língua Portuguesa, tem colaborado para 

construir o sujeito leitor crítico e quais procedimentos de leitura possibilitam a 

compreensão dos discursos presentes nas charges, comecei investigando o que os 

próprios alunos sabiam sobre charge.  

Foi aplicado um questionário semiestruturado contendo questões objetivas e 

subjetivas que possibilitaram uma reflexão da realidade. Após a aplicação, houve uma 

primeira conversa entre os alunos e a pesquisadora com o intuito de esclarecer algumas 

afirmações que não ficaram suficientemente claras no texto escrito (letras ilegíveis, 

marcações dúbias). O questionário continha o total de 16 questões. Algumas questões 

objetivas solicitavam explicações ou justificativas, pois, de acordo com Thiollent 

(2000), essas possibilitam um papel ativo dos respondentes na investigação. 

Nesse dia, estavam presentes 37 alunos e todos participaram da pesquisa. Foi 

entregue o questionário, lidas as instruções, e os alunos individualmente tiveram tempo 

para responder às questões, mas não se identificaram. Após uns 20 minutos, o primeiro 

aluno manifestou que já havia terminado de responder ao questionário e assim, 

paulatinamente, todos terminaram e entregaram.  

Os resultados mostraram que a maioria dos alunos conhece a charge, mas 

menos da metade tem o costume de lê-la, como evidenciam os dois gráficos abaixo:  

 

               

 

 

 

 

 
 

 

               Gráfico 1: Aferição da capacidade de identificar uma charge 
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                             Fonte: Questionário semiestrutrurado questão nº. 1. 

 

Conforme demonstrado no gráfico, mais de 50%  dos alunos sabem o que é 

uma charge. Foi gratificante saber que a maioria reconhece esse gênero discursivo com 

facilidade.   

 

                         Gráfico 2: Hábitos de leitura da charge 

 
                       Fonte: Questionário semiestruturado questão n.º 2. 

 

Quanto ao costume de ler charges, vimos que 70,27 % de vez em quando leem, 

porém 20,02 %  afirmaram que nunca leem charges.   

Em outro questionário foi perguntado se eles achavam a charge apenas um 

texto engraçado e o porquê. Um total de 54 % dos estudantes entendem que a charge 

realiza crítica social, usa do humor para ironizar os políticos em uma cena narrativa com 
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personagens e cenário. Também 83,7% sabem que a linguagem da charge é constituída 

por palavras e imagens e afirmaram que a charge não é apenas um texto engraçado. Eis 

algumas justificativas à pergunta feita: 

 

Você acha que a charge é apenas um texto engraçado? Por quê? 

Cria um senso crítico e faz o leitor pensar. 

É uma forma de entender algum assunto de uma forma divertida. 

Expressa mais que um texto divertido, mas que passa conhecimento e informação.  

Pois, além de engraçado, é crítico. 

Pois em algumas se realizam críticas que são mais reflexivas. 

Porque, mesmo tendo uma piadinha, existe uma crítica sobre algo por trás. 

Faz uma crítica social e uma possível reflexão.  

A charge é um jeito de criticar algo que acontece nos tempos de hoje. 

Uma forma de exercitar a nossa mente, fazê-la pensar. 

Fonte: (Questionário semiestruturado questão nº. 14) 

 

Observando-se as justificativas, nota-se que o grupo pesquisado possui uma 

excelente percepção da charge e do seu poder provocador de críticas. No entanto, ficou 

evidente no questionário que, no ensino fundamental, o contato com a charge não era 

frequente, como se pode comprovar nos gráficos. 

 

                            Gráfico 3: A charge no ensino fundamental 

 
                          Fonte: Questionário semiestruturado questão nº. 04 
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Cerca de 80% dos alunos afirmaram que às vezes liam charge nas aulas de 

leitura no ensino fundamental. Fica assim comprovado que esse gênero já se faz 

presente na vida escolar desses alunos há um bom tempo.   

 

             Gráfico 4: Convivência com charge no ensino fundamental 

 
                Fonte: Questionário semiestruturado questão nº. 5 

 

Mais de 40% dos alunos afirmaram que as charges, durante o ensino 

fundamental, eram usadas em dois momentos: durante as aulas e nas avaliações. 

 

       Gráfico 5:  Leitura da charge em diferentes disciplinas no ensino fundamental  

 
                    Fonte: Questionário semiestruturado questão nº. 6. 
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Dos entrevistados, 81,8% disseram que às vezes liam charge, especialmente 

nas aulas de Língua Portuguesa, História e Geografia, e que as charges costumavam 

aparecer nas avaliações. 

Trazendo o assunto para um momento mais próximo, o ensino médio, foi 

perguntado sobre o contato com a charge nessa fase escolar, e 54% disseram que liam 

charge algumas vezes. Novamente, Língua Portuguesa e História foram as disciplinas 

mais citadas, seguidas por Sociologia. 

Assim, foi solicitado que os alunos se lembrassem de uma aula em que o 

professor usou a charge e a descrevessem. Um total de 75,65 % dos alunos relatou suas 

memórias. Abaixo encontram-se algumas delas: 

 

Tente se lembrar de alguma aula em que o (a) professor (a) utilizou 

uma charge e descreva essa aula. Se você não se lembrar dos detalhes, 

conte pelo menos como a charge foi usada. 

A professora apresentou a charge pra gente e explicou o que era e para que 

servia. 

O professor de História usou charge para explicar uma questão da prova. 

Em uma aula de Inglês do ensino fundamental, a professora usou uma 

charge para mostrar a diferença de um político corrupto para um político 

justo. 

Foi uma aula de Geografia, estava criticando a poluição, pois o pescador já 

tinha pescado várias botas, latas e garrafas.  

Lembro de uma charge na aula de Geografia, onde a antiga presidenta 

Dilma estava montada nas costas de um trabalhador, uma pessoa mais 

humilde. Talvez um simples leitor. 

Estudava no 8º ano, e a professora de Português usou charge para 

interpretar e responder a alternativas da leitura das imagens. 

Ano passado entendi várias coisas de Português através das charges, pois 

eram engraçadas e inteligentes. 

Em uma aula passou uma tarefa com charge e depois todos terminaram, a 

professora explicou a charge e resolveu as questões. 

A charge fazia crítica ao regime de Hitler e nela tinha um desenho 

demonstrando um assunto entre os nazistas e me lembro que muitos colegas 

não conseguiram interpretar a charge. 

Aula de História, e o professor começou a desenhar no quadro um desenho 

que criticava o grande tempo que demora para se aposentar. 

Para lermos e depois fazer uma charge. 

                    Fonte: (Questionário semiestruturado questão nº 15). 
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Vê-se que os alunos trazem à memória o assunto da charge trabalhada, o fato 

de a charge ser utilizada para realizar alguma tarefa específica, a disciplina que usava a 

charge, o professor que desenha uma charge no quadro e o comportamento do 

professor que sempre dá as explicações. Sem dúvida, “os enunciados dos alunos 

materializam suas memórias, a memória dessa escola e o processo de constituição 

deles como sujeitos leitores” (OLIVEIRA, 2012, p. 139). 

Nos quesitos acesso e compreensão das charges, o resultado mostrou que as 

redes sociais são a principal fonte de acesso às charges e, em segundo lugar, ficou o 

livro didático. Quanto à compreensão, 79,9 % falaram que esta depende da charge e 

89,18 % confessaram ter vivenciado a experiência de tentar entender a charge, mas não 

conseguiram. Quando questionados sobre quais seriam os motivos, disseram: 
 

                                                                                

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Questionário semiestruturado, questão nº 09. 

 

Fica claro que as dificuldades são atribuídas a diferentes causas e razões. Na 

tentativa de achar uma razão, a culpa, por não entender a charge, é atribuída ao próprio 

aluno quando ignora fatos atuais e históricos, não presta atenção ou não sabe 

interpretar; passa pelo professor que não sabe explicar bem e chega à própria charge 

porque o assunto não era explícito ou pela forma da linguagem usada. 

 

 

Ao ler a charge, você já se deparou com alguma que não entendeu? 

Em sua opinião, por que isso aconteceu? 

Por falta de saber interpretar textos. 

Não conhecia o assunto da charge. 

Porque não tenho senso crítico. 

Não li a ordem correta. 

O assunto não estava explícito. 

A professora não sabia explicar bem. 

Na charge havia um sentido mais oculto. 

Pela falta de atenção. 

Porque foi uma crítica política que envolvia políticos do passado que eu 

não conhecia. 

Pela forma da linguagem. 
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2.8 Narrativa: perfil dos participantes da pesquisa 

 

Solicitei aos participantes, à professora regente e aos alunos, que produzissem 

um texto narrativo contando um pouco sobre eles e suas respectivas trajetórias escolar e 

profissional. Apresentei alguns eixos norteadores, a saber: origem, idade, onde estudou, 

acesso à cultura, situação econômica, hobbies, hábitos de leitura e profissionalização. 

Diante disso, tanto os alunos como a professora ficaram à vontade para escrever seus 

textos. 

A professora disse: 

 

Participei ativamente do Movimento Estudantil na época da graduação e sempre 

pensando nas questões críticas da sociedade como a falta de informação e 

interpretação. É na sala de aula que consigo externar meu conhecimento crítico 

da realidade. Creio que a leitura é primordial na construção de um sujeito crítico 

e interpretar é mais ainda. 

Fonte: (Narrativa: perfil dos participantes da pesquisa/professora regente) 

A professora regente apresentou um perfil de leitora crítica que, desde cedo, 

adquiriu o hábito da leitura no ambiente familiar. É uma militante, engajada nos 

problemas sociais e políticos do país e sonhadora de uma educação democrática e 

crítica. 

 Os textos dos alunos evidenciaram a heterogeneidade latente nos grupos 

sociais, como se pode conferir nos depoimentos abaixo: 

 

                             

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: (Narrativa: perfil dos participantes da pesquisa/alunos participantes). 

 

Sempre estudei em escolas públicas, tenho acesso à cultura, principalmente os 

teatros feitos na escola. Já fiz a leitura de vários livros e tenho acesso à internet. 

Meu pai é frentista de posto de gasolina e minha mãe está afastada por acidente 

de trabalho. 

Sou da escola pública e esse ano já li dois livros. Todo o dia tenho acesso à 

internet. Moro com minha mãe, que está desempregada, mas pego uma 

“mixaria” de pensão e só recebo esta pensão quando meu pai quer pagar. 

Trabalho na parte da tarde e nas horas vagas, gosto de mexer no celular. Li dois 

livros o ano passado. Raramente tenho acesso à cultura de teatro ou cinema. 

Sempre estudei em escola pública. Tenho acesso à cultura, séries, livros, festas. 

Li vários livros e leio muitos ainda. Por volta de 35 livros, nem todo dia tenho 

acesso à internet. Só o meu pai trabalha lá em casa.  
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2.9 Avaliação diagnóstica de leitura da charge 

 

Um dos objetivos específicos da pesquisa é investigar o grau de interpretação 

que os discentes já possuem em relação ao gênero charge. Para tanto, propus aos alunos 

uma leitura de charges diversificadas. Realizei uma avaliação diagnóstica. 

No dia 2 de março de 2018, foram utilizadas duas aulas para dar início à 2ª 

etapa do levantamento de dados. Os alunos escreveram o que compreenderam de cada 

uma das dez charges apresentadas. O recurso utilizado foi o Datashow, onde uma 

charge e a respectiva referência apareciam em cada slide.  Foi concedido um tempo 

médio de 3 a 5 minutos para a realização da leitura e das anotações referentes a cada 

charge e, à medida que a turma permitia, mudava-se o slide. 

Não interferi no processo de leitura dos alunos. Alguns estudantes trocaram 

ideias com o colega próximo, mas sempre eram orientados a escrever o que eles 

individualmente haviam compreendido das charges, com honestidade e sem medo de se 

expressar. Trinta e quatro alunos participaram nessa fase da coleta de dados. Eis 

algumas leituras realizadas e as reflexões analíticas de cinco das dez charges utilizadas.  

 

Charge 8 – Justiça Ciclópica 

 

    Fonte: AROEIRA, Renato. Disponível em: <https://bit.ly/2JVVKhs>. Acesso em: 15 dez. 2017. 

 

A escultura, símbolo da justiça, é questionada pelos repórteres quanto ao seu 

comportamento e se mostra indignada em relação à ideia de que a justiça é cega, 

imparcial. Ao retirar a venda dos olhos, aparece o logotipo da rede Globo de televisão.  

Dezoito alunos (52,9%) compreenderam a questão da manipulação midiática e 

identificaram apenas um dos signos ideológicos presentes na charge. Seguem alguns 

comentários. 

https://bit.ly/2JVVKhs
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Jonathan: Trata-se da alienação que a emissora Rede Globo passa para a 

população. Burlando as notícias (informações) verdadeiras. 

Manuela: Eu entendi que as emissoras, no caso a Rede Globo, cega os 

telespectadores com suas mentiras, não deixando que eles saibam a 

realidade/verdade. 

Ísis: A emissora de televisão Globo mostra o que quer e induz as pessoas a 

acreditar somente nela e em suas informações, não mostrando todos os pontos 

de vista reais.  

                      (Avaliação diagnóstica de leitura da charge). 

 

Sete alunos (20,5%) identificaram os dois signos ideológicos e estabeleceram 

relação entre eles na construção do sentido. 

 

Daiana: Tá criticando a justiça por não ser cega. Que acredita apenas no que 

está na TV e declara como verdade, sendo que nem sempre é verdade.  

Álvaro: Manipulação da justiça e dos pobres por meio da mídia dizendo que a 

justiça não é cega. 

Miguel: A população acha que a justiça é cega e tem bastante manipulação da 

Rede Globo.  

                          (Avaliação diagnóstica de leitura da charge). 

 

Nove alunos (26,4%) não compreenderam o texto ou tiveram dúvidas quanto 

ao seu conteúdo. 

 

Luna: Os repórteres estão entrevistando uma pessoa sobre algum fato do 

cotidiano e a pessoa não consegue ver, analisar com um olhar mais sincero, 

tenta esconder a verdade para si mesma.  

Karine: Tenho dificuldades para entender essa charge porque acho que não está 

bem explícito o entendimento dela. 

                         (Avaliação diagnóstica de leitura da charge). 

 

 

De fato, é de fundamental importância o conhecimento dos signos ideológicos 

para construir sentido para além do explícito no texto e estabelecer relações entre os 

elementos que constituem a charge: “toda imagem artístico-simbólico ocasionada por 

um objeto físico particular já é um produto ideológico” (BAKTHIN, 2006, p. 31). A 

imagem provoca diálogo entre eles e entrelaça o autor, o leitor, um momento histórico e 

a própria cultura.  
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Charge 9 – Grave um vídeo pelo celular dizendo que Brasil você quer para o futuro 

 

Fonte: ZOP. Disponível em: <https://bit.ly/2zIPrcr>. Acesso em: 06 fev. 2018. 

 

Uma cidadã grava vídeo perto de um ponto turístico na cidade do Rio de 

Janeiro a fim de responder à enquete realizada em 2018 pela rede Globo: “Que Brasil 

você quer para o futuro?”. Nesse momento, aparece um sujeito que tira proveito da 

situação e rouba-lhe o celular. 

Vinte e dois alunos (64,7%) relacionaram a linguagem verbal e não verbal, 

falaram da violência urbana e da dificuldade em expressar uma opinião sem ser 

prejudicado no Brasil. Contudo, não fizeram nenhuma menção à campanha da Rede 

Globo à qual a charge se relaciona.  

 

Alisson: Vivemos em um Brasil onde os bandidos tomam conta e ninguém 

faz nada contra isso e o estado não age contra e nem a polícia. 

Luiz: O acúmulo de roubos no país. 

Mary: Está criticando o modo de convivência do país, os crimes e que não 

podemos andar seguros. 

                     (Avaliação diagnóstica de leitura da charge). 

 

Seis alunos (17,6%) relacionaram a charge ao discurso da Rede Globo e 

pareceram entender que a charge responde à pergunta proposta pela emissora. Uma vez 

que no momento da gravação do vídeo a cidadã já é vitima do Brasil que ela não quer.  

Esses sujeitos leitores evidenciam um olhar crítico quanto a situaçao do nosso pais e por 

conhecerem o discurso midiático perceberam que, muitas vezes,  o cidadão ao participar 

e ao ter  a sua voz ouvida, poderá se tornar  uma  vítima daquilo que ele tanto  quer 

combater.   
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Ângela: Essa charge está mostrando a realidade do nosso país, Brasil. A 

charge mostra o que vive passando na TV, falando para as pessoas gravarem 

um vídeo falando que futuro a gente quer. 

Cauã: O cara vai gravar um vídeo para a rede Globo para dizer que Brasil 

quer para o futuro e é roubado. Talvez fosse falar da criminalidade e foi 

prejudicado por ela. 

Bernardo: Uma crítica a um programa de TV que faz com que muitas vezes 

sejamos roubados, também o que queremos para o futuro será roubado. 

                    (Avaliação diagnóstica de leitura da charge). 

 

Quatro alunos (11,7%), por entenderem que a cena se passa no Rio de Janeiro, 

limitaram o sentido da charge à violência nessa cidade. 

 

Gabriel:  A charge mostra o caos que o estado do Rio de Janeiro está 

passando. 

Margareth:  A charge faz uma crítica à violência no Rio de Janeiro e retrata 

um crime de assalto, que é comum acontecer.  

                    (Avaliação diagnóstica de leitura da charge). 

 

Recuperar os enunciados prévios da charge é essencial para o entendimento 

crítico do texto. Bakhtin (2016, p. 57) diz que “todo enunciado é um elo na cadeia da 

comunicação discursiva de um determinado campo”. O chargista Zop, debocha da 

chamada da Rede Globo. Enquanto o cidadão fica entretido em atender aos detalhes da 

posição do celular, à distância do rosto e ao cartão postal da cidade, ele mesmo pode ser 

vítima do Brasil que existe. Afinal, a pergunta proposta é de respostas óbvias. Todos 

querem um país justo, com educação, segurança, saúde e sem corrupção. Talvez fosse 

mais relevante debater as causas dos problemas que impedem o Brasil de ser o que 

todos querem, mas isso não é proposto pela emissora. 

Diante do que foi dito pelos alunos, observei que tiveram dificuldades em 

relacionar o discurso e as  condições de produção, o que evidencia a necessidade de 

impulsionar o questionamento no tocante aos outros enunciadores e enunciados que 

precedem a enunciação chárgica, bem como à relação entre os discursos.   
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Charge 10 – Atrasando o relógio 

 

Fonte: QUINHO. Disponível em: <https://bit.ly/2qGTt0R>. Acesso em: 19 fev. 2018. 

 

A imagem mostra que os ponteiros do relógio estavam no ano de 2018, mas as 

mãos de um vampiro os retrocedem para o ano de 1964.  

Em relação à charge, quinze alunos (44,1%) conseguiram relacionar os fatos 

históricos de 1964 ao nosso contexto atual, alguns explicaram o simbolismo das mãos 

de vampiro e demonstraram um olhar favorável à situação encenada na charge. 

 

Alisson: Em 1964, foi o ano da ditadura militar, o que hoje em dia no ano 

de 2018 está precisando que o exército tome conta do governo do Brasil 

porque há muitos ladrões no país. 

Grace: Em 2018, na semana do carnaval, o então presidente Michel Temer 

interveio na segurança do Rio de Janeiro permitindo a intervenção militar. 

Lembrando que o Presidente da República foi representado como um 

vampiro pela escola de samba Paraíso do Tuiuti. A charge mostra a volta 

ao período da Ditadura Militar.  

Denise: Vemos que tentamos atrasar o relógio para voltarmos a 1964 à 

época da ditadura militar, onde, por mais que era muito complicado com 

muitas regalias, mas era melhor do que nos dias de hoje, onde há vários 

roubos.  

                   (Avaliação diagnóstica de leitura da charge) 

 

Onze alunos (32,3%) não conseguiram ler a charge do Quinho por não saberem 

o que aconteceu em 1964.  

 

Ângela: Eu não compreendo, porque eu não lembro muito bem o que 

ocorreu nesse ano de 1964.  

Beatriz: Eu acho que eles estão querendo voltar no tempo. No ano de 1964, 

há algo nesse ano.  

Rafaela: A charge mostra que, mesmo que os anos vão passando e a 

população esteja atrasada em questão do pensamento, eles não estão 
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evoluindo junto com os anos.  

                    (Avaliação diagnóstica de leitura da charge) 

 

 

A memória discursiva, do Golpe Militar de 1964 e da instauração da didatura 

militar no Brasil, é imprescindível para a construção do sentido da charge. Bem disse 

Pêcheux (2015b) que a memória discursiva retoma os “subtendidos” diante de um texto. 

Assim, os alunos que tinham, em alguma medida, uma memória discursiva relacionada 

aos fatos ocorridos no ano de 1964 conseguiram estabelecer a relação de sentido 

existente entre os discursos desse período histórico e o atual momento, o ano de 2018, 

vivenciado no Brasil. 

Segundo Flores (2002), a metáfora é uma das figuras de linguagem mais 

utilizadas nas charges. Nesse caso, “o relógio” e “as mãos de um vampiro” são 

representações muito significativas. O relógio é a representação da marca do tempo e do 

retrocesso; quanto às mãos de vampiro, é a representação de uma criatura sanguinária 

que apenas se mantém viva ao retirar a vida de outros seres. Os resultados evidenciaram 

que poucos alunos conseguiram relacionar esses elementos metafóricos à construção de 

sentidos.  

 

Charge 11 – Impopularidade 

 
Fonte: MYRRIA. Disponível em: <https://bit.ly/2PVQ5NS>. Acesso em: 27 fev. 2018. 

 

A charge traz a imagem de um tanque de guerra com a difícil missão, dada pelo 

presidente, de puxar a palavra “popularidade”, a qual parece estar desmoronando morro 

abaixo.  

 Treze alunos (39,3%) compreenderam que o sentido da charge do Myrria está 

relacionado à pressão que a mídia exerce para aumentar a popularidade dos políticos.  
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Rafaela: A charge mostra que a mídia está em cima dos políticos querendo 

descobrir os seus trunfos, querendo saber seus segredos, as falcatruas para 

desmascarar os políticos. E os políticos já não estão aguentando tanta 

pressão.  

Melissa: Que a mídia tem muito poder sobre as pessoas, e que elas se sentem 

muito sobrecarregadas. 

                             (Avaliação diagnóstica de leitura da charge) 

 

Treze alunos (39,3%) compreenderam a falta de popularidade do presidente 

Temer. Contudo, não estabeleceram ligação com os outros elementos imagéticos e 

discursivos presentes no texto, por exemplo, a questão da intervenção militar no Rio de 

Janeiro. 

 

Frances: A charge mostra a situação em que se encontra o presidente, que 

está muito pesada “a popularidade”, pois a nação (em parte) não gosta do 

presidente ou governo. 

Mary: O presidente quer ser popular, fama de bonzinho. 

Beatriz: É uma crítica ao presidente, ele quer mídia e popularidade a todo 

custo.  

Daiana: Quer criticar o modo como o presidente tenta arrastar as pessoas para 

votar nele. Às vezes, tentam colocar alguma isca para fisgar as pessoas.  

                      (Avaliação diagnóstica de leitura da charge) 

 

Cinco alunos (15,1%) conseguiram relacionar a intervenção militar e a busca 

de popularidade pelo presidente Temer. 

 

Miguel: Faz uma crítica à intervenção Federal no Rio de Janeiro como uma 

forma do presidente adquirir uma popularidade com a população.  

Margareth: Ilustra a intervenção, pois o presidente escalou o exército para 

“proteger” e diminuir a violência nos morros para fazer com que a população 

fique a favor dele, ou seja, o exército é para passar uma “maquiagem” na 

violência do Rio e levar a popularidade ao presidente. 

                             (Avaliação diagnóstica de leitura da charge) 

 

Fica evidente que a maioria dos alunos leram a charge a partir de um dos 

elementos (verbais ou não verbais) presentes. Entretanto, têm dificuldades em 

estabelecer relação entre os vários elementos da charge para a construção de sentido. 

Não tem sido evidenciado o diálogo interno e externo da charge. Não veem a polifonia 

do texto e o leem como se ele fosse constituído por uma única voz. Essa situação 
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analisada exotopicamente (BAKHTIN, 2003) não parece ser uma escolha de leitura dos 

alunos, antes, porém, indica uma condição de leitura. 

Faz-se necessário ampliar o olhar dos alunos para ver os diferentes elementos 

da charge e como eles interagem na construção do sentido. Deverão enxergar a charge 

como um texto polissêmico e polifônico, visto que a interdiscursividade interna e 

externa são polos que dialogam (BRAIT, 2012b). 

 

Charge 12 – Marketing 

 
Fonte: LUCAS, Thiago. Disponível em: <https://bit.ly/2SYsD1n>. Acesso em: 27 fev. 2018. 

 

A charge apresenta a caricatura de um soldado que participa da ocupação dos 

morros no Rio de Janeiro e, na sua farda, aparece uma placa ordenando que se façam 

anúncios em suas costas.  

Vinte e três alunos (69,6%) disseram que o soldado está sendo usado como 

anúncio ou propaganda pelo governo a fim de garantir votos e aumentar a popularidade 

do presidente.  

 

Manuela: A charge mostra que, com a intervenção militar, os policiais 

estão tão preocupados com a tarefa de comandar os militares que não 

percebem que estão sendo usados para fazer propaganda de que o 

presidente quer o bem com esse propósito.  

Mariana: Ele está sendo usado como uma “ferramenta” para fazer com 

que a população não fique contra o governo. 

Rafaela: Os militares não sabem que estão sendo usados para fazer 

apenas propaganda e no final só o presidente sair como o Rei da 

Pátria.  

                             (Avaliação diagnóstica de leitura da charge) 
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O contexto social de produção e a recepção de um texto por singulares leitores 

inseridos em um dado momento histórico, social e ideológico são fatores que 

determinam a construção dos sentidos (ORLANDI,2012a). Nessa charge, o enunciado 

“anuncie aqui” estabelece uma relação interdiscursiva com o gênero propaganda. Se as 

costas dos soldados foram tomadas como um “outdoor”, este indivíduo foi usado por 

poderes maiores para anunciar o que lhe foi determinado. Assim, a maioria dos alunos 

leu que o soldado está alienado e é “inocente” em relação aos objetivos da intervenção 

militar no Rio de Janeiro. 

  

2.10 Aulas observadas e filmadas 

 

Foram observadas e filmadas quatro aulas. As duas primeiras aulas ocorreram 

no dia 16 de março de 2018 e as duas últimas, uma semana depois, no dia 22 de março. 

Começarei a tratar das aulas ministradas no dia 16 e analisarei em parte a metodologia e 

as atividades desenvolvidas com quatro das nove charges trabalhadas pela professora 

regente. 

Logo de início, a professora regente apresentou a metodologia e os primeiros 

comandos. De modo geral, essa foi uma aula expositiva e dialogada acompanhada de 

charges fotocopiadas e algumas atividades escritas. Tudo começou assim: 

 

PR: Nós vamos trabalhar em duplas para discutir as charges que eu 

trouxe pra vocês. (Alunos organizam a sala). Bom, meninos, a 

princípio nós iremos apenas fazer a leitura das imagens. Eu escolhi 

algumas charges que a princípio podem um pouco fugir da 

memória de vocês porque retratam algo que já aconteceu há algum 

tempo. No entanto, há algumas aí que são bem atuais, mesmo 

sendo charges feitas há algum tempo. O que acontece é que, depois 

que eu vi, que não coloquei nas charges que eu escolhi a data. 

Vocês sabem que a data ela faz parte da interpretação da charge. 

Mas eu acho que a partir da imagem dá pra gente fazer uma leitura. 

Dá uma olhadinha nessas charges que você tem aí e vê aí se 

consegue identificar as figuras e identificar a relação entre elas. 

                                  (Transcrição da aula observada e filmada no dia 16 mar. 2018). 
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Charge 13 – Presidentes e ratos 

 

Fonte: DUKE. Disponível em: <https://bit.ly/2ODRu75>. Acesso em: 25 maio de 2018. 

 

Vemos nesta charge a caricatura de dois ex-presidentes: primeiro Barack 

Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, e segundo o ex-presidente Lula, do Brasil. 

Ao lado do Obama, aparece um ratinho no chão, enquanto em volta do Lula aparecem 

muitos ratos engravatados.  

Percebe-se que a docente pede aos alunos que comecem a leitura pelas 

imagens. Isso já evidencia um direcionamento de leitura. Entendo que, nesse caso 

específico, o texto verbal traz elementos que contribuem significativamente para o 

sentido da charge, uma vez que os sujeitos reais caricaturados e os desenhos dos ratos já 

denotam forte marca de sentido, no entanto “escrita/ilustração integram-se de tal modo 

que por vezes fica difícil, senão impossível, ler uma charge e compreendê-la, sem 

considerar os dois códigos” (FLORES, 2002, p. 14). Assim, de modo geral, o enunciado 

verbal que inclui as falas das personagens ou a do narrador não deve ser desarticulado 

do discurso da imagem. 

A professora reconhece não saber a data da charge e que isso poderá ser um 

problema na interpretação do texto. Mas, segundo ela, a leitura dessa charge do Duke, é 

possível de acontecer através das imagens. Consoante Romualdo (2000, p. 95), “a data 

serve como relação intertextual com a charge”. Dessa forma, é de fundamental 

importância a data para se realizar a contextualização com as condições de produção da 

charge, elemento essencial em uma leitura na perspectiva do discurso. A regente 

perguntou se os alunos conseguiam identificar os personagens e estabelecer relações 

entre as duas figuras. Os alunos participaram ativamente, conforme apresentado no 

quadro abaixo: 
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Lorenzo: de um lado é o presidente do EUA e o outro o presidente do Brasil  

PR: Isso, no caso aí o presidente do EUA, em exercício na época, lembra 

quem? E essa figura aí? 

Turma: Barack Obama  

PR: Barack Obama e de cá?  

Turma: Lula.  

PR: Lula. Alguém quer falar o que há de comum nas figuras que aparecem 

nessa charge?  

Turma: os ratos  

PR: Ótimo! Como é a concepção de rato na primeira e como é a concepção 

de rato na segunda?  

Guilhermina: A primeira seria os ratos normais, a questão de animais, né? E 

já no segundo seriam os próprios representantes da sociedade atual, no caso 

os políticos. 

PR: Isso. Fala, Denise.  

Denise: Na primeira, o rato representa um simples animal perto de um ser 

humano e, na segunda, representa os seres humanos como animais querendo 

apenas o seu próprio bem.  

PR: Fala, Juliana. 

Juliana: Primeira mostra o rato só como animal, né? Já na segunda tem 

muitos ratos. Igual na primeira, tá só o presidente sozinho e na segunda tem 

muitos ratos e o presidente. É como se aqui no Brasil todos mandassem, 

entendeu? Todos juntos pra corrupção.  

Margareth: Porque ratos também lembram algo sujo, algo nojento e quer 

dizer que corrupção é algo que não é bom.  

PR: Isso! Fala, Gabriel. 

[...] 

                       (Transcrição da aula observada e filmada no dia 16 mar. 2018) 

 

Viu-se que a leitura ocorre dentro do que a própria imagem e suas 

representações dizem. “Os ratos” são isso ou “os ratos” são aquilo, mas não se vê a 

questão histórica do texto, ou seja, em que momento histórico-social essa charge foi 

produzida.   
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Durante todo o debate, a professora elogia a participação dos alunos e segue 

provocando o diálogo. Em um determinado momento, a polissemia (os vários sentidos 

do texto) da leitura ficou bem evidente, e a professora reagiu favoravelmente.  

                                     

Gabriel: Eu entendi, no meu ponto de vista, que seria como se nos Estados 

Unidos fossem ratos selvagens e no Brasil fossem ratos domesticados. 

PR: Engraçado que eu não tinha pensado nessa perspectiva. Alguém pensou 

na perspectiva do Gabriel? Porque o Gabriel tocou num ponto que eu, 

quando olhei isso aqui, não pensei nessa perspectiva. A perspectiva dos 

ratos adestrados, não é isso, Gabriel? Alguém pensou nisso? 

                       (Transcrição da aula observada e filmada no dia 16 mar. 2018) 

 

Após essa fala, o aluno não foi convidado a explicar o sentido de “selvagem” e 

“domesticado” em relação aos ratos na charge. A partir daí, a regente prosseguiu:  

                                                

PR: Alguém pensou nisso? 

Turma: Não 

PR: Olha aí o ratinho que aparece ao lado do Obama, né, seria o rato que 

representa a linguagem denotativa, não é isso? O rato animal. Concordam?  

Turma: Sim.  

PR: Você tem que... você tem sempre que pensar na figura, na cara, né, na 

figura do Obama, a figura feliz com serenidade, não é isso? E já do outro 

lado que é do presidente Lula, vocês podem já ver aí que a própria carinha 

dele já remete à carinha de algo ali de malandragem... não sei... eu fiz essa 

leitura dessa charge aqui. E principalmente, pessoal, aqui os ratos do lado 

do presidente Lula já são os ratos no sentido o quê? Conotativo. Porque rato 

não é algo sujo?  

Turma: Sim. 

PR: Rato não é aquele que rouba e tira que usurpa do alheio? E esses que 

estão atrás do presidente seriam os nossos políticos, os nossos ratos, aqueles 

que roubam os nossos direitos, o nosso dinheiro. 

                       (Transcrição da aula observada e filmada no dia 16 mar. 2018)  

   

Neste momento da aula, as forças centrípetas (BAKHTIN, 2015), aquelas que 

puxam o sentido para o centro, prevalecem sobre a dispersão de sentidos. Os alunos 

participam apenas com “não” ou “sim”, e a docente vai como que amarrando as 

questões e fechando o debate. A prática de fechar o debate como que concluindo a 

questão tira dos alunos a possibilidades de eles mesmos chegarem a essas ou a outras 

conclusões. Vê-se que, em alguns momentos, são produzidos questionamentos a que a 

própria regente imediatamente responde. 
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Além disso, há uma preocupação em relação ao sentido denotativo ou 

conotativo do termo “rato” e ao se inferir os sentidos pelo jeito como as personagens 

estão caricaturadas na charge. Pediu-se para que os alunos observassem, por exemplo, 

“a carinha dele”, quando se refere à caricatura do ex-presidente Lula. De fato, não há 

uma discussão sobre em que condições históricas e sociais essa charge foi produzida.   

Após isso, foi apresentada mais uma charge. Esta não foi debatida, mas a 

professora propôs uma atividade escrita. A regente afirmou: 

 

Bom, agora essas duas outras, a do “1º de maio” e essa “Pobreza tio”. 

Eu gostaria que vocês discutissem e com base nessas questões aqui 

embaixo. Faça um pequeno rascunho em uma folha para vocês 

apresentarem para nós, mas seguindo esse roteirinho aqui de 10 

questões. Tendo em vista essas duas charges aqui. 

 

Charge 14 – Dia do trabalho 

 
Fonte: GALVÃO, Jean. Disponível em:< https://bit.ly/2z2QKDK>. Acesso em: 12 out. 2017. 

 

No dia do trabalho, primeiro de maio, os cidadãos vão à procura de emprego e 

encontram três placas com os dizeres “não há vagas” e, paradoxalmente, uma felicitação 

de “feliz dia do trabalho”.  

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2z2QKDK
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Charge 15 – A pobreza deveria incomodar mais 

 
    Fonte: GALVÃO, Jean. Disponível em: <https://bit.ly/2FenC1C>. Acesso em: 12 out. 2017. 

 

Um cidadão, possivelmente um político ou um representante institucional, 

discursa sobre pobreza e é incomodado por um menino pobre que persistentemente o 

chama: “tio”, “ô tio”, contudo, é ignorado e os seguranças retiram a criança. Mesmo 

assim o garoto ainda grita “tio!”.  Quanto ao orador, este continua o seu discurso 

dizendo que a pobreza deveria incomodar mais a elite.  

Observando a proposta de atividade escrita, entregue pela professora regente, 

nota-se que não havia nenhuma referência à fonte de consulta.  

  

1. O artista explora em seus quadrinhos um tema que se percebe no dia a dia das grandes 

metrópoles. Qual é esse tema? 

2. Que tipos de injustiça social aparecem nos quadrinhos de Jean? 

3. Na charge sobre o desemprego, qual a incoerência que dá o toque de humor à situação 

apresentada? 

4. Ainda na charge sobre o desemprego, o que a expressão do olhar dos personagens passa 

para você? 

5. Nos quadrinhos sobre a questão do menor, qual a contradição da história? 

6. Observe os personagens desses quadrinhos. O que chama a sua atenção na expressão do 

rosto do homem que fala? E na expressão do menino? 

7. Você acha que existe justiça social no Brasil? Justifique sua resposta. 

8. No seu dia a dia, você convive com algum tipo de injustiça social? Justifique sua 

resposta, exemplificando-a com um fato ocorrido com você ou com alguém que você 

conhece. 

9. O que você gostaria de dizer aos trabalhadores brasileiros no 1º de Maio? Deixe aqui o 

seu recado. 

10. Para o atual Presidente da República, Michel Temer, o que você diria? Deixe também o 

seu recado. 

 

Analisando atentamente essas questões, à luz de Carvalhaes (2016, p. 100), 

retomando Marcuschi (1996), percebe-se que a questão número 1 é do tipo objetiva, 
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pois a resposta está explícita no texto. As questões 4 e 6 são subjetivas, ao deixarem em 

aberto as múltiplas possibilidades de leitura para o aluno. A questão 7 trata o aluno da 2ª 

série do ensino médio como um tolo, uma vez que a resposta é óbvia, tendo em vista a 

realidade brasileira, essa questão é do tipo “cavalo branco de Napoleão”.  

No ato de leitura, o leitor também é autor porque responde ao que é lido. 

Geraldi (2015) diz que  

              

Ler é construir uma compreensão no presente com significações que, 

entranhadas nas palavras, são dissolvidas pelo seu novo contexto que incluem 

também as contrapalavras do leitor [...] a leitura é também coprodução do 

texto, uma atividade orientada por este, mas que lhe ultrapassa (GERALDI, 

2015, p. 103). 

 

Assim, as questões número 9 e 10 são totalmente sem relevância discursiva na 

construção da contrapalavra do leitor. A menos que essa frase seja efetivamente usada 

em uma rede social no dia do trabalho ou se enviasse realmente um recado endereçado 

ao presidente Temer, essas são atividades meramente textuais que não interagem com o 

social e com os discursos produzidos.  

Infelizmente, por uma questão de tempo, não foi possível aos alunos apresentar 

a discussão nessa mesma aula. Ficou como atividade para casa a ser entregue no dia 

seguinte.  

               Quanto à segunda atividade escrita, a questão já apareceu junto à imagem da 

charge e não havia nenhuma referência à fonte de consulta.   

 

Charges 16 e 17 – Aquecimento global e Violência nas escolas 

 

         Fonte: GALVÃO, Jean e SANTOS, Arionauro. Disponível em: <https://bit.ly/2FerTSQ> e 

<https://bit.ly/2FgduFD>. Acesso em: 12 nov. 2017. 
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Na primeira charge, vemos uma geladeira que foi invadida por pinguins. E na 

segunda, uma mãe está se despedindo da filha, pois a menina já está preparada para 

mais um dia de aula. O curioso é o fato de a garota estar  usando um colete à prova de 

balas e ainda carregar uma maleta de primeiros socorros. 

Apesar de a atividade já trazer perguntas bem delimitadas, a professora preferiu 

ela mesma conduzir o diálogo sobre as charges. A primeira foi discutida brevemente, 

tendo em vista que o próprio título já conduz à temática ambiental, e, como o assunto 

não foi problematizado, as conclusões foram óbvias em relação ao derretimento das 

geleiras e a “fuga” dos pinguins. Já a segunda foi mais explorada. Abaixo um excerto da 

discussão:  

 

PR: Agora essa segunda aqui. Dessa menininha.  

Guilhermina: Intervenção. 

PR: É, mas, eu dou um doce se alguém lembrar o fato a que remete isso aqui.  

Denise: Essa aqui é a violência na escola em que um colega entra armado e mata 

outro.  

PR: Pode falar, Francês. 

Francês: A mãe dela põe o colete nela pra não pegar bala, kit dos primeiros socorros 

que a mãe pensa que ela vai precisar. Isso remete àquela história do cara que entrou 

dentro da escola e matou um monte de pessoas, eu não sei... eu não lembro que ano 

que foi, mas que o cara entrou na escola, matou muita gente e depois se suicidou na 

escadaria da escola lá.  

PR: E tem outro fato também. Alguém lembra? Ficou bem conhecido e 

principalmente porque envolveu policiais militares.  

Manuela: Aquela menina do pai... 

PR: Não! O fato que aconteceu no Rio de Janeiro de uma garota...  

Margareth: Foi de uma garota que morreu de bala perdida por causa de uma guerra 

que estava acontecendo entre policiais e bandidos na região do colégio dela. 

PR: Isso! Ótimo! 

Margareth: E a bala saiu da arma de um policial.  

PR: Ótimo! E ela estava na quadra fazendo aula de Educação Física. Então essa 

menininha aí não está aí à toa, viu? Isso, por exemplo, se você pegasse uma charge 

dessa e de repente tivesse lá pra você interpretar, você deveria ativar na sua memória 

esse tipo de leitura, entendeu? Conseguiria ver, você tem uma menina aí toda de colete 

porque eu estou remetendo principalmente ao fato da menina que foi morta na quadra 

de esportes da sua escola. Não é um menino, é uma menina. Certo? A escola agora 

não é mais um lugar de segurança porque a mãe achava que aquela garota fazendo 

Educação Física estava segura dentro da...  

Turma: escola.  

PR: Foi uma ação policial, mas foi uma ação indevida. Depois ficou mais do que 

provado isso, ela acabou sendo morta por uma ação errada da polícia. Então, pessoal, 

muito cuidado, né? É de suma importância esse tipo de leitura. Ler pra gente 

conseguir ver essas relações porque vocês podem encontrar, por exemplo, charges que 

remetem a coisas que vocês talvez não viveram, viram ou não sabem, mas se vocês 

leram, estão por dentro das notícias. 

 [...] 

                  (Transcrição da aula observada e filmada no dia 16 mar. 2018)  
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Nota-se que a segunda charge exigia uma memória dos discentes em relação à 

violência nas escolas.  A professora propôs um desafio ao dizer: “eu dou um doce se 

alguém lembrar o fato a que remete isso aqui”. E aí os alunos começaram a dar palpites 

de acordo com o que eles lembravam. Mas como, infelizmente, eles não conseguiam 

rememorar, a professora deu a dica: “o fato que aconteceu no Rio de Janeiro de uma 

garota...”. Depois disso, a aluna Margareth se lembrou do fato e o descreveu. Nesse 

instante, a docente toma a palavra e faz as considerações críticas sobre a charge. Os 

alunos participaram no diálogo, descrevendo a charge e o fato que a motivou, contudo, 

não expressaram o ponto de vista sobre o que ocorreu e nem estabeleceram relações 

enunciativas entre o acontecimento e as questões sociais, históricas, políticas e 

econômicas que estão fortemente imbricadas.  

Considerei muito positiva a postura da regente em conversar sobre as charges e 

o uso constante de perguntas para provocar os alunos a participar das discussões. 

Todavia, notei que o domínio da palavra ficou a maior parte do tempo com a professora 

regente e, em certos momentos, as observações fecharam o debate, por assim dizer. 

 Acredito que essa prática se deva a uma “ansiedade docente” de tudo dizer e 

explicar. A correria contra o tempo e a necessidade de esgotar um determinado tópico, 

“obrigam”, muitas vezes, a explicar e fechar o assunto. Consequentemente, tira-se a 

possibilidade de o aluno expor a sua contrapalavra responsiva.  

Outra questão é o equilíbrio entre a quantidade de charges que se leva para a 

sala de aula, a duração das aulas, a metodologia adotada e os objetivos a serem 

alcançados. Durante o planejamento, essas reflexões são essenciais para a realização de 

uma aula de leitura, de charge eficiente e com amplo espaço para a produção de 

sentidos.  

  Nosso segundo encontro de observação ocorreu em duas aulas, no dia 22 de 

março de 2018, a regente apresentou cinco charges, todas fotocopiadas, e a aula foi 

expositiva e dialogada. Analisarei o trabalho desenvolvido com três dessas charges. A 

seguir, a primeira charge e discussão desenvolvida. 
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Charge 18 – Somos milhões de Marielles!! 

 

Fonte: ANDRADE, Carol. Disponível em: <https://bit.ly/2DgKwCV>. Acesso em:15 mar. 2018.  

 

A charge é a caricatura de uma mulher negra que, ao participar de uma 

manifestação, grita corajosamente “somos milhares de Marielles!”.  

             

PR: Eu trouxe a coletânea de charges que eu achei que caberia na discussão 

pra gente levantar alguns questionamentos, tá bom? E fazer algumas 

leituras dentro do contexto, tá bom? Bom, você observe aí e vamos 

começar aqui. Qual foi o fato marcante da semana passada que 

desencadeou uma série de discussões em relação, não só em relação à 

violência no Rio de Janeiro, mas a todas outras vertentes de discussões? 

Mariana: A morte da vereadora lá que eles assassinaram ela? 

PR: Qual vereadora? O nome da vereadora? O partido da vereadora e o que 

defendia a vereadora?  

Júlia: O nome dela é Marielle Franco e não sei de qual partido ela era. 

Grace: PSOL. 

Júlia: PSOL e ela defendia os direitos humanos e os negros e as mulheres.  

PR: Alguém sabe mais informações a respeito das bandeiras levantadas por 

essa vereadora?  

Margareth: Ela defendia o negócio que ela falou do ser humano. Ela falava 

que os negros eram muito discriminados e ela acabava “defendendo” 

bandidos, né? Porque ela falava que os bandidos eram quase todos negros e 

ela falava que os policiais tinham discriminação com os bandidos por eles 

serem negros.  

PR: Isso. Alguém mais tem informações a respeito disso? Então, a gente já 

chegou à conclusão de que ela é PSOL, que ela defendia os direitos 

humanos, mas quem sabe das últimas defesas da Marielle? As duas 

principais bandeiras? 

Melissa: Negra, feminista, homossexual.  

PR: Isso! Vamos lá, gente, ninguém chegou no ponto que eu quero. 

                       (Transcrição da aula observada e filmada no dia 22 mar. 2018)  
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A professora apresentou a charge aos alunos e lhes perguntou sobre o 

acontecimento social que dialoga com o discurso apresentado na charge. Vê-se que 

rapidamente a aluna Mariana já contribuiu ao citar a morte de Marielle Franco, 

vereadora assassinada no Rio de Janeiro em 2018. A partir daí, a regente foi dialogando 

e inquirindo dos alunos mais conhecimentos, tais como o partido político da vereadora e 

os seus ideais. A professora acrescentou que a vereadora tinha duas principais 

bandeiras. A aluna Melissa citou a condição da Marielle (negra, feminista, 

homossexual) para explicar essas bandeiras, mas a docente disse que o ponto a que ela 

queira chegar ninguém havia ainda alcançado. 

Mais exemplos: 

 

  

Júlia: Ela delatou policiais por... esqueci a palavra. 

PR: Alguém quer continuar ou eu posso completar?  

Álvaro: No Rio, dentro de uma favela, criaram um pelotão, esqueci o 

número dele, mas dentro dele, do pelotão, tinha as milícias e formação de 

cartéis. Manipulava toda a comunidade e desses tiroteios muitas vezes 

provocados pelos policias, teve até a morte da menina dentro da quadra da 

escola fazendo Educação Física e foi bala de policiais que matou ela dentro 

da comunidade. 

PR: Isso! Eu pergunto agora aqui por que não chegou no ponto ainda que 

eu quero. 

                       (Transcrição da aula observada e filmada no dia 22 mar.2018)  

   

A Júlia sabia que a vereadora havia delatado policiais, mas desconhecia os 

motivos. O aluno Álvaro contribuiu ao trazer a questão das milícias e relacionar a 

charge dessa aula com a que havia sido estudado na aula anterior, mas a professora disse 

que ainda não haviam chegado ao ponto que ela queria. Mais alguns exemplos: 

 

PR: Porque são as duas coisas principais: o que acontece no Rio atualmente? 

Como chama aquilo que tá acontecendo? 

Turma: Intervenção militar. 

PR: Ou intervenção federal. O que a Marielle tem a ver com a intervenção 

federal? 

Grace: Ela era contra. 

PR: Não só isso, ela tem um papel a mais. Alguém sabe o que ela era em 

relação à intervenção federal? 

                       (Transcrição da aula observada e filmada no dia 22 mar.2018)  
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Por fim, a professora revela que a intervenção militar e a relação da vereadora 

Marielle com esse acontecimento eram o ponto a que ela tanto queria chegar. A aluna 

Grace sabia que a vereadora era contra a intervenção, mas nem ela nem a turma 

souberam responder à questão levantada pela regente. Nesse momento, houve um 

silêncio na sala de aula e ninguém se manifestou. Assim, a regente explicou:  

 

R: A Marielle fazia parte da comissão que iria acompanhar todo o 

processo de intervenção federal. Ela, além de ser uma defensora 

dos direitos humanos, ela trabalhava nas favelas principalmente 

em relação às mortes de pessoas negras nas favelas por parte de 

policiais [...] Mas aí eu pergunto a vocês o seguinte: vocês 

acreditam que, quando se fala em direitos humanos, nós estamos 

defendendo bandidos ou nós estamos defendendo o direito do ser 

humano?  

Turma: O direito do ser humano.  

PR: Então, por que as pessoas acham que direitos humanos 

defendem é só bandido?  

Júlia: Porque a maioria do povo acredita que todo bandido é negro 

ou favelado e ninguém acredita que aquele que usa terno e sonega 

impostos... 

PR: Vocês têm alguma informação, sabe, por exemplo, se a 

Marielle tinha algum trabalho que não fosse só com as minorias ou 

vocês só viram algo dizendo que ela só defendia bandido? 

Rafaela: Muita gente aqui como eu nem conhecia ela, né. Aí, 

quando ela morreu e apareceu no jornal, eles só jogaram no 

noticiário isso que ela só defendia. Não falou as outras campanhas 

que ela fazia. Na nossa mente, só ficou aquilo que eles falaram. A 

gente que tem que ir atrás e pesquisar e saber como é que é. Eles 

só colocaram o que queriam que a gente soubesse só isso. 

PR: Ela colocou uma coisa interessante agora. Isso, a partir daí, 

quando você pega uma charge dizendo “somos milhões de 

Marielles” ou uma charge como essa daqui da morte, pessoal, esse 

aqui é o símbolo da morte. Como é que o símbolo está? 

[...] 

                                  (Transcrição da aula observada e filmada no dia 22 mar.2018)  

 

Nesse diálogo, percebe-se que a regente problematiza a crença do senso 

comum de que defender direitos humanos é defender bandidos. A aluna Rafaela diz que 

tudo que sabe é influenciado pelo que a mídia afirmou sobre a vereadora e reconhece 

que precisa ir além do que é dito para se assegurar dos fatos. A professora elogia o que 

foi dito pela aluna, porém não explora a contribuição e já direciona os alunos para a 

próxima charge. 
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Charge 19 – Marielle Franco (1979 – 2018) 

 
Fonte: LIMA, Amarildo. Disponível em: <https://bit.ly/2PUDXwO>. Acesso em: 17 mar.2018. 

 

A caveira com uma foice, símbolos da morte, está contrariada com a sua 

função de ceifar vidas. Sobre a cor vermelha que cobre todo o fundo da charge parece 

incidir uma claridade que marca o percurso trilhado pela morte. 

A partir daí, os alunos falaram sobre o símbolo da morte, que está triste por ter 

que levar alguém de valor para o Brasil. Ademais foram discutidas questões 

relacionadas às fake news, que se espalharam nas redes sociais sobre a vereadora 

assassinada. A professora acrescentou: 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                   (Transcrição da aula observada e filmada no dia 22 mar. 2018) 

 

Esse comentário da professora remete ao discurso de uma jurista, alguns dias 

após a morte da vereadora, que afirmou que Marielle Franco compactuava com o tráfico 

no Rio de Janeiro. Essa citação indireta estabeleceu relação com o debate das fakes 

News e a influência do discurso midiático que estava ocorrendo na aula foi mais uma 

voz acrescida à polifonia do diálogo. É elogiável a determinação da regente de trazer a 

questão dos direitos humanos para a sala de aula.   

Eu não posso ter uma desembargadora que sai falando que 

ela era ligada com o tráfico sem provas de que a vereadora 

era ligada com o tráfico, tá bom. Agora, preste bem atenção 

que uma coisa que eu quero que vocês coloquem muito na 

cabeça, a gente vai trabalhar muito essa questão dos 

direitos humanos. É uma luta que eu venho desde o ano 

passado. Pessoal, gente que não presta tem em qualquer 

serviço. Nós temos policiais corruptos e policiais bons. 

Certo, ótimo! Alguém quer comentar mais? 
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Posteriormente, a professora disse: “puxando das fake news, essa daqui eu 

achei muito bacana”. E apresentou a seguinte charge. 

 

Charge 20 – Crime 

 

Fonte: LUCAS, Thiago. Disponível em: <https://bit.ly/2FgdJAx>. Acesso em: 21 mar. 2017. 

 

O chargista apresenta três ações criminosas: roubar, matar e criar fakes news. 

Cada uma dessas ações é praticada com uma arma diferente. Vemos um cidadão com 

um revólver, o outro com uma faca e o último com um celular.  

Eis a conversa: 

 

PR: Rouba, mata e cria fakes news. Quais são as relações entre esses 

três objetos? O que esses três objetos bem aí marcados são capazes de 

fazer?  

MARIANA: Quando rouba, tira um bem material, quando mata, tira a 

vida e, quando cria uma fake news, tipo assim, acaba com a imagem 

da pessoa. Pra gente é o mais importante.  

PR: Ótimo! Você pode destruir a vida da pessoa não só com arma 

branca ou arma de fogo, mas com o celular principalmente. E a gente 

pode levar pra várias coisas, vídeos, nudes, fofocas. O que o celular 

pode fazer com a vida de uma pessoa? 

                           (Transcrição da aula observada e filmada no dia 22 mar. 2018)  

    

A conversa iniciou-se com o questionamento da professora para que os alunos 

apontassem a relação entre as três ações: roubar, matar e criar fake news. A aluna 

Mariana respondeu e foi literalmente aplaudida pela turma e elogiada pela regente. Os 

colegas consideraram que a resposta foi excelente, sem necessidade de 

complementação. Quanto à última pergunta, elaborada pela regente, diferentes alunos 
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relataram exemplos de ataques ocorridos pelas redes sociais e como isso afetou a vida 

das vítimas. 

Testemunhei que, nessas aulas, as charges materializaram os discursos sociais 

do momento no Brasil. Assim, quando a aula se pauta em charges atuais, ou seja, dentro 

do que está sendo discursivizado no período sócio-histórico, os alunos conseguem 

estabelecer relações com a exterioridade discursiva com maior eficiência. Mas ainda 

vale ressaltar que os docentes não devem deixar que suas leituras e concepções 

controlem os sentidos produzidos pela leitura da charge. A conversa deve ser mediada a 

partir do que é dito pelos alunos, evitando, por assim dizer, “frear” a construção dos 

sentidos que os discentes, em debate com os colegas, são capazes de desenvolver.   

 

2.11 Planos de ação 

 

Segundo Thiollent (2000, p. 69), “para corresponder ao conjunto dos seus 

objetivos, a pesquisa-ação deve se concretizar em alguma forma de ação planejada, 

objeto de análise, deliberação e avaliação”. Assim, elaborei e executei seis planos de 

ação como intervenção na realidade observada entre o dia 5 de abril de 2018 e o dia 8 de 

maio de 2018. Cada plano de ação correspondeu a duas aulas de 45 minutos, com 

exceção dos planos de ação número 5 e 6, para os quais precisei de três aulas de 45 

minutos. Durante a execução dos planos, tive o cuidado de abordar aspectos teóricos de 

forma leve e adaptada ao nível de escolaridade dos alunos, não os sobrecarregando de 

conceitos.  

Os objetivos dos cinco planos de ação estão calcados em verbos que exigem 

alta atividade cognitiva. Tais como: analisar, refletir, posicionar, compreender, produzir 

e debater. Esses objetivos conduziram a uma metodologia em que o aluno foi o 

protagonista em sala de aula, participou ativamente da construção do conhecimento. 

Ressalto também que tanto os objetivos como o método adotado dialogam com o 

Projeto Político Pedagógico da escola. 

A seguir, apresento a relação dos planos de ação executados, mas a descrição e 

a análise da aplicação desses planos serão apresentadas no terceiro capítulo. 
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Relação dos planos de ação  

 

 

I - PLANO DE AÇÃO  

      TEMA   OBJETIVOS  METODOLOGIA    RECURSOS AVALIAÇÃO       

 

 

 

Gêneros gráficos: 

historicidade e 

características 

* Analisar os 

gêneros gráficos 

(caricatura, cartum 

e charge). 

* Apreciar 

entrevista de um 

chargista. 

* Aula expositiva 

e dialogada.   

* Assistir à 

entrevista.  

* Produção 

escrita.  

* Datashow 

* Videogravação 

* Papel chamex  

* Produção oral 

 

* Refletindo sobre 

a ação.   

* Diálogo com o 

chargista. 

  

 

 

II - PLANO DE AÇÃO  

TEMA    OBJETIVOS  METODOLOGIA   RECURSOS   AVALIAÇÃO       

 

 

 

 

Organização 

estrutural, 

linguística e 

discursiva da 

charge. 

* Refletir sobre a 

estrutura e a 

linguagem usada 

nas charges. 

* Identificar e 

compreender os 

discursos na 

charge. 

* Ler charges 

diversificadas.  

* Ouvir o outro e 

compreender os 

seus argumentos. 

* Apreciar 

entrevista de um 

chargista. 

* Aula expositiva 

e dialogada. 

 

* Atividade de 

leitura em grupo: 

debate/escrita.  

 

* Debate coletivo 

 

* Ler entrevista  

* Datashow  

 

* Charges 

coloridas  

 

* Câmera 

filmadora 

 

* Carta do 

chargista 

 

* Papel chamex 

* Produção oral 

 

* Produção 

escrita: 

materialização do 

debate em grupo e 

coletivo. 

 

* Refletindo sobre 

a ação.   

 

* Diálogo com o 

chargista. 
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III - PLANO DE AÇÃO  

TEMA   OBJETIVOS  METODOLOGIA   RECURSOS   AVALIAÇÃO       

  

 

 

 

 

Charge: discurso, 

interdiscurso e 

memória. 

* Refletir sobre a 

memória 

discursiva e os 

discursos da 

charge.  

* Analisar e 

problematizar os 

efeitos de sentido 

dos discursos. 

* Posicionar-se 

criticamente 

diante da charge.  

* Estabelecer 

relações entre o 

discurso dos 

gêneros 

jornalísticos e o 

discurso da 

charge.  

* Apreciar 

entrevista com 

chargista. 

* Aula expositiva 

e dialogada. 

 

* Atividade de 

leitura em duplas: 

leitura / 

debate/escrita. 

 

* Assistir a uma 

reportagem. 

 

* Assistir a duas 

notícias.  

 

* Produção escrita 

* Assistir à 

entrevista   

* Datashow  

 

* 

Videorreportagem 

 

* Videogravação  

   

* Charges 

coloridas  

 

 

* Produção oral 

 

* Atividade de 

leitura em duplas. 

 

* Refletindo sobre 

a ação. 

 

* Diálogo com o 

chargista.  

 

 

IV – PLANO DE AÇÃO   

     

         TEMA   OBJETIVOS  METODOLOGIA  RECURSOS AVALIAÇÃO       

 

 

 

 

 

 

 

Leitura da charge 

em uma 

perspectiva 

discursiva.  

* Desenvolver a 

autonomia. 

* Colaborar e 

cumprir com as 

responsabilidades 

de um trabalho em 

grupo. 

 * Aprimorar a 

capacidade 

argumentativa.  

* Refletir sobre o 

contexto de 

produção da 

charge. 

* Compreender os 

discursos e os 

efeitos de sentido. 

* Apresentação de 

um seminário 

“chárgico”. 

 

 

 

* Atividade de 

leitura individual 

de charges 

variadas.  

 

  

 * Datashow 

 

 * WhatsApp 

 

* Câmera 

filmadora 

 

* Charges 

coloridas.  

 

* Produção oral: 

seminário. 

 

 

* Leitura/escrita 

 

 

* Refletindo sobre 

a ação. 
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V - PLANO DE AÇÃO  

 
TEMA OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS AVALIAÇÃO      

 

 

 

 

Charge: verdade             

ou 

posicionamentos?  

 

* Apreciar 

entrevista com 

chargista. 

* Refletir sobre o 

discurso da 

verdade na 

charge. 

* Posicionar-se 

em relação aos 

discursos contidos 

nas charges. 

* Produzir uma 

charge. 

 

 

* Assistir à entrevista  

 

* Atividade em dupla: 

leitura/questionamentos 

/escrita. 

 

* Produção de charge 

em grupo.  

* Videogravação 

 

* Datashow 

 

*Charges  

coloridas 

 

 

 

* Diálogo com 

chargista. 

* Atividade de 

leitura em duplas.  

* Refletindo sobre 

a ação. 

* Produção de 

charge. 

 

VI – PLANO DE AÇÃO 

TEMA     OBJETIVOS  METODOLOGIA   RECURSOS AVALIAÇÃO  

 

     

 

 

 

 

Charge: leitura e 

produção  

 

 

* Debater as 

charges 

produzidas.  

* Apreciar a 

resposta do 

chargista às 

perguntas 

enviadas no 

primeiro plano de 

ação.   

* Rememorar o 

trabalho 

desenvolvido no 

projeto de 

pesquisa.   

 

 

* Apresentação 

das charges 

produzidas: 

leitura, debate, 

troca de 

experiência.   

 

 

* Assistir à 

entrevista.  

 

 

* Charge coloridas 

 

* Datashow 

 

* Videogravação 

 

* Papel chamex  

 

* Produção das 

charges.   

 

* Refletindo sobre 

a ação. 

 

 

Nesses planos de ação os momentos de interação, leitura e debate foram bem 

diversificados. Além das charges lidas em sala de aula e dos vídeos assistidos, também 

usamos o aplicativo de mensagens instantâneas, imagens e chamadas de voz, WhatsApp. 
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2.12 Grupo de WhatsApp 

 

Conforme explicitado em cada plano de ação, os momentos de leitura foram 

diversificados: leitura individual, em duplas e em grupo. No plano de ação número 4, 

foi proposto o uso do seminário. Recomendei aos alunos que escolhessem charges sobre 

temas diversos nas redes sociais para que lessem e debatessem em grupo, a fim de 

apresentar as discussões previamente realizadas para toda a turma na aula seguinte. 

Dessa forma, os alunos organizaram um grupo no WhatsApp, chamado “Trabalho sobre 

charge”, para compartilhar algumas charges que eles já estavam pesquisando para o 

seminário. Por uma semana, houve bastante conversa no grupo sobre as diversas 

possibilidades de leitura da charge.  

Num dado momento, um aluno postou uma charge e perguntou “isso é uma 

charge?” Aproveitei a oportunidade e sugeri um debate. Vários alunos se posicionaram 

sobre o assunto. Uma opinião bem marcante disse “é sim uma charge, pois o objetivo 

não é apenas fazer o leitor rir, mas sim causar uma reflexão”. Muitos no grupo 

elogiaram o colega, e eu também assim o fiz.  

 

2.13 Refletindo sobre a ação 

 

Durante a execução da ação, fiz diversas anotações sobre os eventos ocorridos 

nas aulas, as quais me serviram de reflexão sobre a ação executada e me ajudaram a 

pensar em novas ações a serem tomadas. Os alunos também foram convidados, em 

todas as aulas, a refletir sobre o aprendizado, as experiências vivenciadas, o percurso de 

leitura, as atividades desenvolvidas, e a apresentar elogios e/ou críticas com sugestões.  

 Chamei esses momentos de “refletindo sobre a ação”. Assim, tanto eu, 

professora pesquisadora, como os alunos participantes fizemos reflexões acerca das 

atividades desenvolvidas, pois “todas as partes ou grupos interessados na situação ou 

nos problemas investigados devem ser consultadas. A pesquisa não pode ser feita à 

revelia de uma das partes” (THIOLLENT, 2000, p. 45). Assim, tendo em vista que os 

próprios participantes contribuíam com as experiências vivenciadas e com sugestões 

para o trabalho, a reflexão sobre a ação foi imprescindível na organização do 

planejamento.  
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Como já mencionado, no plano de ação número 4, fizemos um seminário de 

leitura. Vale ressaltar que esse seminário foi organizado atendendo a uma sugestão dos 

alunos participantes. E, após o seminário, solicitei que refletissem sobre a experiência e 

dissessem o que acharam do debate realizado em sala de aula, da escolha das charges e 

da própria organização do seminário. Um dos grupos disse que  

 

A escolha da charge foi de grande importância, pois permitiu que a gente 

visse o tanto de chargistas que existem e o quanto de charges existem 

possibilitando que encontrássemos vários pontos de um único assunto. Já na 

parte do debate foi de grande importância para podermos abranger nosso 

entendimento sobre a nossa charge e ver que a charge pode ser entendida de 

vários pontos e analisada de várias maneiras. 

                      (Refletindo sobre a ação)  

 

Diante disso, vimos que a escolha das charges para o seminário de leitura e o 

debate foi uma demonstração de autonomia do aluno capaz de participar do processo de 

ensino-aprendizagem. Afinal, todo ato educativo visa à autonomia e à liberdade do 

espírito. Isso significa não apenas a liberdade da mente em adquirir conhecimento 

intelectual, mas também a liberdade de pensar e de escolher (MORIN, 2015). 

Segundo Silva e Lyra (2017), ao rememorar ou recordar o já acontecido, 

externalizam-se sentidos já constituídos e elaboram-se novos sentidos. Assim, no último 

plano de ação, número 6, além da reflexão sobre a ação de produzir charge, que foi 

pontual nessas aulas, os alunos tiveram um espaço para rememorar as diversas ações do 

projeto desenvolvido. Eles puderam escrever aquilo de que se lembraram dos momentos 

de aprendizagem, da metodologia, dos seus sentimentos e o que mais os marcou durante 

a vivência da experiência da pesquisa. 

 

2.14 Entrevistas semiestruturadas   

 

Em um dado momento, ao refletir sobre a ação, pude observar que, embora os 

alunos gostassem de charges e até considerassem o chargista um sujeito esperto, eles 

nunca tiveram contato com um chargista e, além disso, não conheciam nenhum por 

nome. A própria professora regente sugeriu que convidasse um chargista para conversar 

com os alunos. Lembrando que “os participantes não são reduzidos a cobaias e 

desempenham um papel ativo” (THIOLLENT, 2000, p. 21), aceitei a sugestão e 

comecei a buscar os contatos de alguns chargistas nas redes sociais com o intuito de 
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aproximar os autores dos alunos, para que eles pudessem entender que as charges 

partem de pessoas reais inseridas em uma prática social de linguagem. Esses autores não 

estão mortos, mas bem aí, ao poder de um link, para interagir com toda a sociedade. 

Daí, através dos gêneros digitais, propus a alguns chargistas que, se possível, 

me concedessem uma entrevista semiestruturada através de vídeo ou um texto escrito. 

Enviei-lhes o seguinte texto via Messenger e e-mails.  

 

Olá, eu sou a Eunice e moro no interior de Goiás. Parabéns pelo excelente  

trabalho! Estou fazendo mestrado profissional na área de Ensino. A minha 

dissertação será sobre charge na perspectiva do discurso. Meu objetivo é 

trabalhar a leitura da charge com os alunos do ensino médio. Então, seria 

possível você gravar um vídeo ou escrever um pequeno texto e mandar pra 

gente? Só falando um pouco de sua formação acadêmica e sobre a 

importância da leitura da charge na escola e na sociedade de modo geral. 

Enfim, ficaríamos muito honrados. Ansiosa por resposta, Eunice. 
 
 

O texto acima foi enviado a oito chargistas, os quais moram em diferentes 

lugares do Brasil. Um não respondeu. Outro prometeu participar, mas não cumpriu. 

Outro disse que não era seu costume gravar vídeo e apenas indicou um blog. Apesar 

disso, foi com grata satisfação que recebi três vídeos e uma carta. O chargista Rodrigo 

Brum, do jornal “Tribuna do Norte”, em Natal, Rio Grande do Norte; Thiago Lucas, do 

jornal “O Comércio”, de Recife, e Genildo Ronchi, de Vitória, Espírito Santo, que posta 

suas charges de modo autônomo nas redes sociais, me concederam a entrevista. Cada 

um deles enviou um vídeo através do e-mail. O chargista Jarbas Domingos, cartunista 

em Pernambuco, me enviou um texto em primeira pessoa pelo Messenger
14

. Todos eles 

falaram sobre sua formação acadêmica, o trabalho de chargista e a importância da 

leitura da charge na sociedade e na escola. 

Durante a execução dos planos de ação, os alunos foram incentivados a 

conhecer as redes sociais dos chargistas. Além disso, depois da apresentação das 

entrevistas, em sala de aula, os alunos escreveram recados aos autores. Chamei essa 

atividade de “diálogo com o chargista”. Encaminhei por e-mail a maioria dos recados, e 

os chargistas responderam agradecidos. No caso de Rodrigo Brum, os alunos, além dos 

recados, enviaram-lhe algumas perguntas bem pertinentes. Novamente, um ato de 

autonomia dos estudantes. Bem disse Freire: “a autonomia vai se constituindo na 

experiência de várias, inúmeras decisões, que vão sendo tomadas” (FREIRE, 2002, p. 

41).  

                                                             
14 Todos os chargistas mencionados nominalmente assinaram os termos do comitê de ética da UFG, 

dando permissão para o uso do seu nome e opinião nessa pesquisa.  
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Assim, os alunos realizaram uma entrevista semiestruturada com o chargista, 

como se pode conferir nas questões enviadas por e-mail. 

 

Grace: Tem algo que o inspirou a criar charges? 

Noan: Como a charge influencia seu cotidiano?   

Júlia: Como você consegue associar um determinado assunto com desenhos? Como 

consegue colocar tudo em um desenho? Demora muito tempo pra criar? Como você reage às 

críticas ruins (não construtivas)? 

Mariana: Após ver o assunto, de onde você retira a inspiração para formar o desenho e como 

colocar essa crítica em uma charge? 

Cauã: Queria saber também quais são as ferramentas para construir uma charge?  

Ângela: Que tipo de charge você mais trabalha? Por exemplo, política, religiosa, judicial, 

econômica. 

Luiz: Como você se apaixonou pela charge? E que tipo mais te agrada? 

Georgia: Para você, o que é ser um bom chargista? O que precisa pra se destacar na charge? 

Guilhermina: Você já foi processado por causa de algo que disse em uma charge? Ou o 

editor de algum jornal não aceitou sua charge?  

                    (Entrevista semiestruturada elaborada pelos alunos) 

 

Aproximadamente duas semanas depois do envio das questões, o chargista 

enviou por e-mail outro vídeo respondendo a todas as perguntas e mostrou-se muito 

grato pela oportunidade de falar aos alunos e até propôs enviar um dos seus livros de 

história em quadrinhos para o acervo da biblioteca da escola. Posteriormente, no 

capítulo três desta dissertação, abaixo do tópico “praticas dialógicas em aulas de leitura 

da charge”, evidenciarei a voz dos quatro chargistas que contribuíram com esta 

pesquisa. 

 

2.15 Produção de charge 

 

Já no fechamento das intervenções, sugeri que os alunos, leitores de charges, 

também se tornassem escritores desse gênero e exteriorizassem seu olhar crítico e 

provocativo diante dos acontecimentos sociais. 

 Na execução do plano de ação número 6, os alunos apresentaram as charges à 

turma. Alguns fizeram em duplas, outros individualmente e ainda outros em grupo. A 

dinâmica de leitura e do debate dos textos foi a seguinte: cada aluno-chargista foi à 

frente da sala e expôs o seu texto, os demais colegas observaram atentamente e 
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escolheram uma charge para ler. Posteriormente, após a primeira leitura, outros colegas 

também se manifestaram em relação à charge lida. Os autores das charges fizeram seus 

comentários após a leitura dos colegas.  

Segundo Orlandi (2012a, p. 103), “o autor é a função que o eu assume 

enquanto produtor de linguagem”. E foi gratificante observar o mesmo sujeito/aluno 

exercendo a função de autor em diferentes momentos. Ele é autor no momento em que 

lê a charge, mas também o é no momento em que a produz.  

 

2.16 Produto  educacional  

 

No mestrado profissional o produto é de suma importância visto que é um 

instrumento de aprendizagem compartilhada. Nele está a materialização das relações 

estabelecidas entre a teoria e a prática as quais conduziram as experiências vivenciadas 

em sala de aula durante a pesquisa desenvolvida. De acordo com o “Documento de Área 

Ensino” da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

(BRASIL, 2016), esse mestrado é direcionado aos profissionais que atuam na educação 

básica e visa contribuir para a reflexão em ações pedagógicas que afetem 

significativamente o sistema educacional e impulsione o poder vanguardista da 

educação.  

O percurso metodológico que trilhei nesta pesquisa me fez compreender as 

potencialidades do trabalho pedagógico de leitura da charge no ensino médio. Os 

resultados colhidos e teoricamente fundamentados e refletidos têm demonstrado que 

trabalhar a leitura na perspectiva do discurso, no ensino médio, envolve um processo 

dinâmico, questionador, dialógico e ideológico na construção dos sentidos entre o 

aluno-leitor e o gênero discursivo charge. 

Diante disso, o produto educacional, desta pesquisa, é uma proposta de ensino 

de leitura da charge na perspectiva discursiva. Apresento um e-book que estará 

disponibilizado em uma plataforma digital. O e-book inicia-se com a apresentação que 

consiste em uma carta aos professores que atuam na educação básica; depois, um breve 

recorte teórico o qual fundamentou as práticas e as reflexões; em seguida, exponho 

alguns lembretes e sugestões pedagógicas práticas para o trabalho com a leitura da 

charge; posteriormente, evidencio cinco planos de ação e cinco relatos das experiências 

vivenciadas durante a aplicação desses planos em sala de aula e finalmente trago 

algumas considerações e as referências bibliográficas utilizadas no produto educacional. 
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Vale dizer que muitas dessas referências coincidem com as referências utilizadas no 

desenvolvimento da pesquisa. 

Essa proposta poderá ser apresentada aos professores de Língua Portuguesa da 

escola participante (com possibilidade de se estender a outras áreas) e à Coordenação 

Regional de Educação (CRECE) em que a escola participante está inserida. Esses 

encontros não objetivarão o repasse de receitas ou modelos de ensino, antes, porém, a 

problematização das práticas pedagógicas de leitura da charge e o intercâmbio de 

experiência.  

Espero que esse produto educacional proporcione a interação entre os saberes 

prévios e os novos saberes advindos dos estudos fundamentados na teoria e na reflexão. 

Além disso, desejo que esse produto possa instigar os professores da educação básica a 

empreenderem pesquisas dentro de sua sala de aula, e, através dessas pesquisas, 

refletirem sobre suas práticas, tendo em vista a busca incessante de caminhos para o 

enfretamento dos desafios pedagógicos.  

No próximo capítulo, trarei os detalhes da execução dos planos de ação, os 

resultados e as análises realizadas durante a pesquisa e, visto que o produto educacional 

nasceu dessa experiência e é parte intrínseca desta dissertação, ele será evidenciado logo 

após o capítulo três. Em seguida, apresentarei as considerações finais da dissertação e as 

referências bibliográficas gerais.  
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3 A CHARGE NO AMBIENTE PEDAGÓGICO: REFLEXÕES, 

APONTAMENTOS E ANÁLISES DOS RESULTADOS DAS 

INTERVENÇÕES  

 

Olhar a charge na perspectiva do discurso é perceber o seu movimento social, o 

gênero em sua eventicidade, e não uma unidade linguística estática dentro da aula ou 

um texto retalhado e didatizado. Consoante Giovani e Souza (2014, p. 132), “o gênero 

não se ensina. É algo que se vive ou não no interior da escola”. A leitura, nessa 

perspectiva, constitui uma luta entre a exotopia do leitor e a própria criação estética do 

autor/criador, a qual é fruto de um lugar singular no mundo. É uma leitura plural na qual 

o texto é o ponto de partida para enxergar as variadas estratégias utilizadas pelo autor.  

Os pressupostos teóricos fundantes desta pesquisa, quando inseridos no campo 

pedagógico, contribuem para manter certa vivacidade do gênero charge; não permitindo 

que este venha a “morrer nas mãos” da aula de português. Para isso, é imprescindível a 

construção de uma ponte entre a teoria e a empiria. Bem disse Bakhtin, “a experiência 

real de um vivido possível é precisamente a sua inserção, a sua colocação em comunhão 

com o existir evento singular” (BAKHTIN, 2010, p. 87). A teoria precisa ser vivenciada 

em uma experiência real, inserida no evento singular. Nesta pesquisa, o evento singular 

é a leitura do gênero charge em um ambiente pedagógico em que a interlocução, a 

produção de linguagem e a constituição do sujeito se fazem presentes. 

Galeano (2002) conta a história de um garoto que não conhecia o mar e que, 

diante da imensidão, pede ao seu pai que lhe ensine a olhar. A charge é metaforicamente 

o mar – possui uma imensidão de sentidos. Assim como o pai do garoto, os educadores, 

à luz da teoria, têm a responsabilidade, sem nenhum álibi, de “ensinar” o aluno a 

compreender o que antes não enxergava ou ignorava. É preciso “ensinar” a olhar, no 

sentido de apontar direções, a fim de enxergar exotopicamente os heterodiscursos 

constitutivos da teia enunciativa. 

Neste capítulo, apresentarei algumas reflexões metodológicas que nortearam o 

trabalho pedagógico com as charges, além dos resultados e suas respectivas análises 

referentes aos planos de ação desenvolvidos em sala de aula durante a fase de 

intervenção. Todas as aulas foram ministradas por mim, professora pesquisadora. Este 

estudo visa “rachar, abrir as palavras” (DELEUZE, 2005, p. 61), para refletir e 

compreender as relações enunciativas estabelecidas durante o momento da leitura. 

Quais os discursos que atravessam esses ditos? Quais são as condições de possibilidades 
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desse dito? Quais são as rupturas e descontinuidades encontradas nesses enunciados?  

Como determinada estratégia de leitura contribuiu para o exercício da criticidade leitora 

dos alunos?  

Além disso, as aulas ministradas constituíram uma experiência de letramento 

crítico ao provocar posicionamentos dos alunos em relação ao discurso das charges. 

Pode-se dizer que a estabilidade dos sentidos foi retirada e potencializou-se certa 

“instabilidade pedagógica”, no sentido de que não tinha nada pronto e fechado, mas 

todas as situações e práticas poderiam ser revisadas e aprimoradas. Como pesquisadora, 

estou ciente de que ao entrar em contato com o sujeito de pesquisa, não devo impor a 

ele uma teoria, porém deverei ser capaz de aceitar as descobertas e as surpresas da 

subjetividade (PRADO FILHO, 2006).  Este estudo anseia pelo inesperado advindo das 

singularidades desse corpus. 

 

3.1 Redes enunciativas: um jogo de intercruzamento discursivo na leitura das 

charges  

 

Olhar exotopicamente o outro e contemplar a sua possibilidade de contribuição 

para o contínuo e ininterrupto processo de leitura é fundamental. Ao selecionar as 

charges que levará para sala de aula, o professor deverá refletir sobre os conhecimentos 

que os alunos eventualmente já possuam e a relevância social da temática desenvolvida 

na charge. 

O momento da leitura em sala de aula marca um encontro de exotopias – o 

professor, o aluno e o autor/criador constituem centros axiológicos distintos. São pelo 

menos três horizontes contemplando um objeto e construindo sentidos. Dessa forma, ao 

apresentar a charge, o professor não deverá centralizar a leitura como que fechando os 

sentidos em torno do seu horizonte e negando a dispersão. Na verdade, deve ouvir o que 

os alunos em sua exotopia, ou seja, em seu olhar, em sua posição de valores, têm a dizer 

sobre a charge antes de qualquer interferência. E a partir da contemplação exotópica dos 

alunos, o professor saberá onde atuar a fim de exercer uma força centrífuga que 

possibilite abertura dos sentidos.  

Analisarei, agora, o segundo momento da execução do plano de ação número 

2. A aula foi ministrada no dia 12 de abril de 2018 e metodologicamente foi organizada 

da seguinte maneira:  
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1-  Realização de um debate regrado em três momentos distintos: primeiro, 

em pequenos grupos; segundo, em uma discussão coletiva e terceiro, a 

materialização das discussões por meio de um texto escrito. 

2- Organização dos grupos: quatro grupos de até oito componentes. 

3- Os grupos puderam escolher se ficariam em sala de aula ou em algum 

“cantinho” no pátio da escola. 

4- Distribuição das charges: quatro charges de diferentes autores. As 

charges foram produzidas na primeira quinzena do mês de abril de 2018 e 

divulgadas em diferentes sites, blogs e redes sociais (facebook, instagram e 

twitter). Todas remetem ao mesmo acontecimento, prisão do ex-presidente 

Lula, ocorrida no dia sete de abril de 2018. 

5- Os estudantes foram orientados a estabelecer as relações existentes entre 

os enunciados das charges e os vários discursos que circulam socialmente.  

6- Foram concedidos quinze minutos para debate em grupo, vinte minutos 

para o debate coletivo e mais quinze para as conclusões serem assentadas 

por escrito. 

7- Durante o debate, a professora pesquisadora coordenou as discussões e 

não se posicionou em relação ao exposto pelos alunos. 

 

O objetivo da aula era que os alunos lessem as charges e debatessem os efeitos 

de sentido resultantes da relação intradiscursiva e interdiscursiva. Não era relevante para 

a pesquisa verificar se o leitor-aluno era a favor ou contra a prisão do ex-presidente 

Lula, mas observar a leitura realizada, os atravessamentos discursivos que influenciaram 

os posicionamentos, ou seja, observar o processo de leitura, a construção do gesto 

interpretativo (ORLANDI, 2012b).  

Além disso, a realização do debate regrado possibilita aos estudantes a 

compreensão de que não é a imposição de ideias que os enriquece intelectualmente, mas 

as trocas argumentativas. Falando sobre a importância do debate em sala de aula, um 

dos chargistas colaboradores da pesquisa, afirma que   

 

debater com quem pensa diferente da gente é algo sensacional, é muito 

melhor do que a gente ver hoje diariamente aí, que são os deslikes, desfazer 

amizade, o se afastar da pessoa só porque pensa diferente da gente, o que é 

um erro. Pois é nessas discussões sadias que a gente pode mostrar pro outro 

que ele está errado, entendeu?  É trazendo ele pro nosso lado que a gente 

mostra pra ele “cara, você tá pensando errado ou o caminho é esse aqui”, e 
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ele pode acabar concordando com você. Ou às vezes é tão inverso que às 

vezes é até ele mostrando que a gente tá errado, entendeu? Isso acontece 

comigo várias vezes. A gente acha que sabe alguma coisa, mas no final a 

gente pode tá errado e, no final dessas discussões sadias, pode surgir algo 

bacana para todos. (BRUM, 04 abr, 2018) 

 

 Assim, nessas aulas, o debate foi colocado em uma perspectiva interacional e 

de respeito aos posicionamentos. Permitir o outro dizer o que pensa e procurar 

compreender os seus argumentos, mesmo sem concordar, é um ato de alteridade e 

civilidade que precisa ser desenvolvido nas práticas pedagógicas de modo a refletir na 

vida social.     

As charges lidas nessa aula são constituídas por enunciados representativos de 

várias práticas discursivas e não discursivas que tomaram conta do Brasil nesse período 

histórico, tendo em vista que em toda a mídia nacional emergiu uma série de enunciados 

pró-Lula e contra Lula. No entanto, na grande mídia televisiva, o que se mostrou foi 

apenas uma parcela da população (que parecia representar todo o país), que se dizia 

extremamente realizada com a prisão de Lula. Enquanto isso, os grupos sociais que 

enunciavam contra a decisão da justiça não receberam respaldo e espaço para exporem 

suas convicções e, quando assim o fizeram, nas redes sociais, sofreram muitas 

retaliações e até xingamentos.  

Ao analisar o material entregue pelos grupos, observei que nem todos 

escreveram suas conclusões sobre as quatro charges apresentadas. Alguns grupos 

escolheram apenas duas charges e expuseram suas leituras. Abaixo o resultado e análise 

do debate:  

 

Charge 21 - Agora a música faz sentido 

 

Fonte: GILSON. Disponível em: <https://bit.ly/2SimMTf>. Acesso em: 11 abr. 2018. 

 

https://bit.ly/2SimMTf
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Nessa charge, vemos um cidadão que parece refletir um espírito nacionalista 

por trajar roupas nas cores da bandeira nacional. Este se mostra sorridente e, ao cantar 

“Lula lá”, aponta para a cadeia.  

 

Agora a música faz sentido porque o Lula foi preso, e está no lugar certo, na 

cadeia. O outro sentido que identificamos é que o cidadão está com um nariz 

de palhaço que mostra que, mesmo com a prisão do Lula, nós continuamos 

sendo feitos de palhaço pelos corruptos que ainda não foram presos. Ele está 

comemorando, o que quer dizer que os brasileiros ficaram felizes com o 

ocorrido. (Atividade de leitura em grupo/grupo A). 

Os brasileiros foram feitos de palhaços por acreditar na interpretação feita 

pelo Lula de que o lugar dele era na presidência, sendo que o lugar dele é na 

cadeia. Como mostra a música de sua candidatura que não fazia sentido 

antes, somente agora que o “lá” se tornou cadeia. (Atividade de leitura em 

grupo/ grupo B). 

 

Os enunciados evidenciam diversos atravessamentos discursivos e relações 

com enunciados anteriores. Quando leram o título da charge, “Agora a música faz 

sentido”, foi necessário restaurar uma memória discursiva (memória coletiva)
15

 que os 

auxiliou na construção dos sentidos do enunciado apresentado. O dito “Lula lá”, então, 

emerge com um novo sentido. 

A partir da leitura realizada, os alunos do grupo “A” afirmaram que “agora a 

música faz sentido, porque o Lula foi preso, e está no lugar certo, na cadeia”. Podemos 

observar o discurso de tradição conservadora e conformista de que cada um tem o seu 

lugar no mundo e na sociedade. Além disso, implica dizer que, na época da campanha 

para a presidência, a música não fazia sentido ou não se justificava, mas naquele 

momento, sim o Lula achou o seu lugar: o lugar certo. Aqui, “o lugar” não se limita a 

um espaço físico, mas refere-se especialmente a uma posição, um lugar social. E, 

consequentemente, um lugar de sujeito. O “lá” anterior era a presidência, agora o “lá” é 

a cadeia. 

A cadeia é, no discurso jurídico, o lugar da punição, onde deve passar ou até 

permanecer aquele cidadão que não cumpre a lei, afinal, “o delinquente não está fora da 

lei; mas desde o início, dentro dela” (FOUCAULT, 1999, p. 327). Assim, a sociedade 

que disciplina tira a visibilidade do sujeito e o deixa “pagando” pelos erros, causando 

dor e vergonha permanentemente. O trabalho da prisão começa fora dela e é exercido 

também pela sociedade, que observa a ação penal e consequentemente se sente mais 

segura. Para Foucault (1999), a prisão é mais um dos elementos de poder e 

                                                             
15 Neste momento, a professora foi chamada por alguns grupos e, quando indagada, compartilhou a 

memória coletiva de discurso que remete à campanha política do ex-presidente Lula nos anos 90 e 

2000 em relação à letra da música.  
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normalização dentro de uma sociedade. Dessa forma, colocar o ex-presidente Lula em 

um “lugar certo” (cadeia) é um feito histórico de poderes e saberes diversos que também 

constroem as subjetividades, as opiniões e valores, e reforça as normas do que é justo e 

injusto em um dado momento político e social. 

Quando o grupo “B” diz “nós continuamos sendo feitos de palhaço pelos 

corruptos que ainda não foram presos”, ocorre uma inclusão no processo. Esses sujeitos 

se sentem parte de um grupo que foi feito de palhaço pelos políticos corruptos que ainda 

estão soltos. A palavra “palhaço” remete ao sentido da pessoa que não foi respeitada, 

antes foi enganada. Além disso, revela uma consciência de que outros corruptos estão 

livres, mas, apenas por enquanto, porque ainda não foram presos, eis aí o discurso 

político e midiático de esperança e confiança de que agora (depois da prisão do Lula) a 

justiça será feita e a corrupção acabará no Brasil. 

Os feitos do ex-presidente são colocados em uma esfera interpretativa. O grupo 

B disse: “os brasileiros foram feitos de palhaços por acreditar na interpretação feita pelo 

Lula”. Esse enunciado se liga a uma rede de ditos anteriores, especialmente do discurso 

jornalístico, os quais afirmaram que o governo do PT não era sério, não fazia a lição de 

casa, não agia com a força necessária, enfim vários dizeres que, de certa forma, 

mostraram um governo que não poderia continuar ser realidade, porque era só um 

teatro, por assim dizer. Amadores, inexperientes que chegam ao poder, mas não sabem 

lidar e nem jogar nele e por ele. Quão verazes são essas palavras de Foucault (2000, p. 

91): “todo discurso manifesto reside secretamente em um já dito”. 

O “nariz de palhaço” não foi lido como uma crítica a esse brasileiro que repete 

o que é dito, sem nenhum processo de reflexão, foi lido como argumento que incrimina 

ainda mais o ex-presidente e justifica o seu novo lugar (cadeia) por não tratar o povo 

com respeito. Além disso, o símbolo do discurso nacionalista, a bandeira nacional, não 

foi mencionado na leitura dos sujeitos enunciadores. 

Quanto às condições de possibilidades desses ditos, os sujeitos se sentiram à 

vontade para enunciar, visto que, nessa mesma semana, a grande mídia repetiu 

exaustivamente que a prisão do Lula era um ato de vingança nacional. Conforme 

Foucault (2008), as práticas discursivas são influenciadas não apenas pelo que é dito, 

mas também pelo que é possível ser dito em um determinado momento histórico.   

É interessante que, mesmo a charge trazendo um viés crítico sobre esses 

dizeres midiáticos, os leitores não problematizaram a questão, por exemplo: para quem 

não fez sentido essa música e agora faz? O lugar é certo do ponto de vista de quem? Por 
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que cadeia seria o lugar do Lula? Seria pelas acusações da justiça ou pela 

representatividade social que ele ocupa? Por que o cidadão que diz o enunciado está 

com cara de palhaço? Por que a camisa e a calça do cidadão são das cores da bandeira 

nacional? Essas ausências são significativas na construção dos sentidos.  

Veja-se agora a leitura relacionada à segunda charge apresentada:  

 

Charge 22 – Lula preso 

 

Fonte: SILVA, Adnael. Disponível em: <https://bit.ly/2DTtQBJ>. Acesso em: 09 abr.2018. 

 

O cidadão “verde e amarelo” está satisfeito com a prisão de Lula e, 

consequentemente, com o suposto fim da corrupção. Agora, já pode jogar no lixo a 

panela usada nas manifestações.  

 

A charge mostra que em 2013 houve o panelaço como forma de manifestação 

para retirar a Dilma da presidência e atualmente veio à tona a compra de 

Triplex em Guarujá do ex-presidente Lula, que era do mesmo partido de 

Dilma. Com toda a repercussão, o Lula também foi preso, derrubando assim 

parte do PT. A charge mostra a felicidade do cidadão achando que a 

corrupção acabou com a prisão do Lula e ele está jogando os instrumentos de 

manifestação no lixo porque acha que não vai mais precisar. (Atividade de 

leitura em grupo /grupo A).  

O personagem representa os manifestantes a favor da condenação de ex-

presidente Lula, ele está jogando a panela fora em sentido de que conseguiu o 

que lutava. Ele representa os batedores de panela a favor do Lula ser preso. 

Podemos interpretar também de uma forma irônica, pois não é apenas com o 

Lula preso que acabará a corrupção do Brasil, porque ainda existem mias 

políticos corruptos soltos. (Atividade de leitura em grupo /grupo C). 

 

Depreende-se do exposto que os enunciados recuperam a memória discursiva 

dos acontecimentos de 2013 e se relacionam com os ocorridos mais recentemente. O 

enunciado do grupo A se sustenta com as ideias do discurso de causa e consequência tão 
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fomentado pelo senso comum. Como se tudo fosse simples e facilmente explicado – as 

manifestações levaram ao impeachment da ex-presidente Dilma, o impeachment à 

prisão de Lula, e a prisão de Lula à derrubada do PT, de modo a simplificar os 

fenômenos e atribuí-los a uma mera consequência inerente aos fatos, como se não 

houvesse poderes e saberes diversos envolvidos nessas relações discursivas e não 

discursivas. 

Ademais, foi dito “a felicidade do cidadão achando que a corrupção acabou 

com a prisão do Lula e ele está jogando os instrumentos de manifestação no lixo porque 

acha que não vai mais precisar”. A ênfase aos termos “achando” e “acha” evidencia que 

o aluno aponta para o fato de que o sujeito da charge não pensa por si, mas é levado ou 

conduzido pelo discurso político e midiático a se sentir feliz por acreditar que fez parte 

da mudança política no país. Ele (cidadão) foi às ruas, então seu desejo foi atendido. 

Mas, segundo Veyne (2014), ocorre que muitas vezes somos tão absorvidos pelos 

discursos em circulação que somos, então, dominados pelos clichês e pelas ilusões, que 

não nos permitem enxergar as individualidades dos fenômenos discursivos. Assim, o 

cidadão começa a meramente achar e não a pensar ou a refletir sobre os acontecimentos 

em uma base histórica. 

No enunciado do grupo “C”, vemos que “o personagem representa os 

manifestantes a favor da condenação de ex-presidente Lula”. É digno de nota que a 

panela foi considerada, desde 2013, quando as manifestações começaram, como um 

instrumento usado pela população em favor da democracia e do fim da corrupção, ou 

seja, contra TODOS os corruptos do país. Mas, agora, com a prisão do ex-presidente 

Lula efetivada, os sujeitos-alunos enunciam que o manifestante na charge “representa os 

batedores de panela a favor de o Lula ser preso”, ou seja, as manifestações eram para 

condenar um político em potencial, Lula. De fato, as “condições de emergência, de 

inserção e de funcionamento” (FOUCAULT, 2010, p. 18) permitiram a visibilidade 

desse enunciado. Os enunciados tornaram visíveis práticas discursivas antes 

camufladas. Assim, a panela (o instrumento/o barulho) pode ir para o lixo, pois, como 

foi tão marcado pelo discurso político, o “mal” foi extirpado e, por causa disso, não se 

precisará mais de manifestação popular pelas ruas do país. 

Os enunciados mostram que esses sujeitos-alunos estão conscientes de que 

existem outros políticos corruptos no país, “pois não é apenas com o Lula preso que 

acabará a corrupção do Brasil porque ainda existem mais políticos corruptos soltos”. 

Contudo, o que já havia sido dito sobre o ex-presidente e a sua condenação foi tomado 
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como verdade inquestionável por esse grupo de enunciadores. Vemos um olhar crítico 

limitado. Essa limitação se deve principalmente à influência dos discursos midiáticos 

que formam a opinião, e, por consequência, a subjetividade desses alunos. Mas é 

possível ver que, em alguns ditos dos alunos, há uma crítica em relação à não superação 

da corrupção, já que esses apontam para a “ingenuidade” do sujeito da charge em 

acreditar ter acabado com a corrupção no Brasil. 

 O sujeito-aluno é objetivado e subjetivado o tempo todo. Percebo que o 

discurso jurídico, tão amplamente repetido, na grande mídia, subjetivou esses sujeitos 

de modo a não conseguirem ver outra possibilidade de enunciar. De fato, “os processos, 

quer de objetivação, quer de subjetivação, configuram procedimentos que, agindo 

conjuntamente, determinam a constituição do indivíduo” (PAIXÃO, 2017, p. 210). 

Portanto, não existe subjetivação fora da objetivação. Sendo assim, é necessária a 

contínua problematização da realidade discursiva e não discursiva mediante a leitura 

crítica. Segundo Foucault (2003, p. 349), a crítica “deve ser um instrumento para 

aqueles que lutam, resistem e não querem mais as coisas como estão. Ela é um desafio 

em relação ao que é”. Vejamos: 

 

Charge 23 – Visitas indesejáveis 

 

                Fonte: BRUM, Rodrigo. Disponível em: <https://bit.ly/2RFAH61>. Acesso em: 11 de abr.2018. 

 

Na charge, o ex-presidente Lula está representado como um sujeito acuado, 

sozinho, preso e que ainda se apega à Constituição brasileira. A “justiça” parece 

zangada e proíbe visitas, consideradas por ela como indesejáveis.  

 

A charge diz que a justiça que condenou o Lula não quer que ele receba 

visitas para que as sementes do Lula não sejam plantadas. Na charge mostra 

que o Lula se encontra acuado, pois se não houver visitas para ele não haverá 

formas de semear seus planos e pensamentos. E que a justiça se encontra em 

furor porque o Lula mesmo estando preso dá “trabalho”. (Atividade de leitura 

em grupo/ grupo D). 
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A charge mostra o ex-presidente Lula em uma cela na cadeia com roupas de 

presidiário e a juíza representando a Carmem Lúcia colocando a vassoura 

atrás da porta com a seguinte frase “é pra dispensar as visitas indesejáveis”. 

Como se os outros políticos fossem visitar ele para planejar algo ou evitar 

com que as pessoas fossem ver ele na prisão. O ex-presidente está sentado 

com uma expressão de assustado e perdido por não saber o que fazer. 

(Atividade de leitura em grupo/ grupo C)  

 

O grupo “D” enunciou que “a justiça se encontra em furor porque o Lula 

mesmo estando preso dá ‘trabalho”. A palavra “trabalho” aparece entre aspas e pode 

significar que Lula é resistente, persuasivo ou teimoso demais. Na verdade, segundo o 

grupo, o maior perigo não é a pessoa de Lula em si, mas “as sementes do Lula”. Essa 

metáfora remete às diversas ideias propagadas pelo ex-presidente e seus apoiadores 

durante os últimos anos. Assim, o judiciário, por precaução, não quer permitir a entrada 

das visitas indesejáveis.  

O grupo “C” apontou para a caricatura da justiça como sendo a ministra 

Carmem Lúcia. Isso demonstra conhecimento das figuras públicas do judiciário em 

evidência nesse momento político em que vivemos. Também identificou as chamadas 

“visitas indesejáveis” como sendo outros políticos do país ou outras pessoas, talvez 

cidadãos comuns. A caricatura do Lula foi lida como se ele estivesse “assustado e 

perdido por não saber o que fazer”. Parece que agora, depois da prisão, ele está 

fragilizado, uma vez que está sozinho. 

Sem dúvida, esses são gestos de interpretação significativos. De acordo com 

Orlandi (2012b, p. 71), “existem diferentes possibilidades de leitura que não se alternam 

mas coexistem”. Então a leitura realizada pelos grupos é reconhecidamente uma leitura 

válida na construção dos sentidos. Apesar disso, nenhum dos dois grupos se posicionou 

contrário ou favorável à ação do judiciário de frear as visitas a Lula. 

No entanto, percebemos que os grupos deixaram escapar alguns pontos de 

significação. Por exemplo, o livro na mão do Lula não foi mencionado. Seria a 

Constituição do país? Ao segurar o livro dessa forma, estaria ele se agarrando ao seu 

último recurso? Talvez. Outro detalhe é o da “vassoura atrás da porta” e a “cor 

vermelha”.  

Flores (2002, p. 24), ao discorrer sobre a iconicidade em charges, diz que “a 

imagem é, pois, motivada bilateralmente por representação abstrata e por determinação 

cultural”. Há muito, existe uma superstição (elemento cultural) de que a vassoura atrás 

da porta é uma forma de afastar da residência as visitas indesejáveis. E essa crendice 

popular foi utilizada pelo chargista na construção do sentido. Quanto à cor, sabemos que 
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o vermelho se tornou um signo ideológico da bandeira do partido dos trabalhadores. A 

vassoura parece querer varrer os membros desse partido. De fato, isso poderia ser ainda 

mais problematizado em uma leitura crítica. Agora, apresento os ditos dos alunos em 

relação à última charge apresentada nessa aula.  

 

Charge 24 – Se tentarem enterrar uma ideia, ela brota renovada e com mais força! 

 
Fonte: RONCHI, Genildo. Disponível em: <https://bit.ly/2QsyDkv>. Acesso em: 08 de abr.2018. 

 

A “cabeça” do ex-presidente Lula está sendo enterrada como se fosse uma 

semente e, quando se encontra totalmente imersa, aquela “cabeça” germina e dela brota 

uma flor vermelha.  

 

A charge tem o sentido de  nos mostrar que, mesmo com a prisão do Lula, ele 

deixou uma espécie de legado. A parte de enterrar uma ideia nos traz o 

pensamento de que, quando ele for solto, ele voltará renovado e com mais 

força, pois aqueles que apoiam ele ainda estarão dando essa força. A saída do 

Lula acabará tornando o PT mais forte. Nós, em parte, concordamos que o 

Lula voltará com força, mas discordamos do chargista porque ele pode ter 

feito o bem, mas também fez o mal. (Atividade de leitura em grupo/grupo A). 

Essa charge mostra que, mesmo o Lula sendo preso, a ideia dele foi 

implantada no Brasil. Assim, após a prisão do Lula, ele foi considerado um 

revolucionário e ele ser preso só colocou mais a ideia dele. (Atividade de 

leitura em grupo/grupo B). 

Por mais que o Lula tenha sido preso ou, no caso da charge, foi enterrado, 

suas ideias ou seus ideais jamais seriam esquecidos, apenas crescerão mais. 

Concordamos com o chargista, mas indiferentemente sendo o Lula, ou 

melhor, suas ideias, qualquer ideia quando bloqueada apenas ganha mais 

destaque. (Atividade de leitura em grupo/grupo C, o grifo é nosso). 

Nós concordamos com o posicionamento do chargista. Porque sempre que 

você tem uma boa ideia e você expõe, sempre terá algumas pessoas que irão 

apoiar essa ideia e, mesmo que você “morra”, você sempre será lembrado 

pela sua ideia. Nunca morrerá no pensamento das pessoas e essa ideia pode 

voltar e voltar com mais força. Por mais que tenham sido provados os crimes, 

há pessoas que são contra a prisão e defendem o ex-presidente Lula. 

(Atividade de leitura em grupo/grupo D). 

 

Conforme Deleuze (2005), a mesma visibilidade produz diferentes discursos. E 

isso é o que se vê nessa charge. Sabe-se que “as resistências são inerentes às relações de 
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poder” (PRADO FILHO, 2017, p. 319) e não devem ser consideradas boas ou ruins, 

porém inerentes a essas relações. 

O grupo “A” enuncia: “nós, em parte, concordamos que o Lula voltará com 

força, mas discordamos do chargista porque ele pode ter feito o bem, mas também fez o 

mal”. Pode-se observar que os sujeitos parecem confusos em se posicionarem em 

relação à prisão. Embora reconheçam que Lula voltará, utilizam na argumentação o 

discurso maniqueísta, recorrente em filosofias religiosas, o qual manifesta a ideia de 

oposição binária entre o bem e o mal, para dizer que o ex-presidente seria a 

representação de um bem, mas também de um mal. Embora não se deixe claro que bem 

ou mal seria esse, parece que, por também representar “um mal”, a condenação de Lula 

já estaria justificada. 

O enunciado do grupo “B” “após a prisão do Lula, ele foi considerado um 

revolucionário e ele ser preso só colocou mais a ideia dele” nos faz perceber o discurso 

de que a punição evidencia o heroísmo, o discurso mitológico. Lula foi considerado 

revolucionário, aquele que muda, transforma as relações sociais depois da prisão. E essa 

prisão só reafirma suas convicções. É como se um tiro tivesse saído pela culatra, e a 

prisão, em vez de ser um castigo, tivesse se tornado um meio de fortalecê-lo, ou mesmo 

o discurso do senso comum de que o valor de alguém só aparece tarde demais, ou seja, 

o reconhecimento dos atos de uma pessoa muitas vezes só ocorre quando esta não está 

mais no meio da sociedade para receber as homenagens ou agradecimentos. Assim, esse 

dito é uma resistência aos tantos ditos de que Lula e seu partido estariam arruinados. 

Ademais, o grupo “C” diz: “concordamos com o chargista, mas 

indiferentemente sendo o Lula, ou melhor, suas ideias, qualquer ideia quando bloqueada 

apenas ganha mais destaque”. Aqui, o discurso de que as ideias de Lula são comuns na 

sociedade culmina em universalidades, ofusca e nega a singularidade histórica, social e 

política que as ideias dele representaram para o país. Fica o sentido de que o ex-

presidente não é tão importante assim, pois foi apenas mais um dentre tantos outros. No 

entanto, Veyne (2014, p. 23) cita a sugestão de Foucault de que é preciso “levar o mais 

longe possível a análise das formações históricas ou sociais até desnudar sua singular 

estranheza”. Assim, as relações políticas e sociais não são compreendidas quando vistas 

pelas lentes das universalidades, pois os fenômenos são singulares. 

Quando o grupo “D” faz a afirmação de que “sempre que você tem uma boa 

ideia e você expõe sempre terá algumas pessoas que irão apoiar essa ideia e mesmo que 

você ‘morra’, você sempre será lembrado pela sua ideia”, temos o discurso da 
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universalidade de ideias, pois não ser esquecido não é privilégio somente de Lula, mas 

de todo aquele que tem ideias, as quais poderão ser lembradas mesmo sem sua presença 

física. E, ao final, arrematam: “por mais que tenham sido provados os crimes, há 

pessoas que são contra a prisão e defendem o ex-presidente Lula”.  

O enunciado atravessado pelo discurso de que Lula é culpado parece, a 

princípio, concordar com o enunciado da charge, mas reafirma e até fortalece o veredito 

da culpa. A expressão “por mais que” subtende que já houve um excesso de discursos 

que trazem uma verdade incontestável, a culpabilidade do ex-presidente, e mesmo assim 

alguns resistem em questionar. Dessa forma, os alunos enunciadores parecem não 

compreender como isso ainda ocorre, marcando novamente um olhar acrítico sobre os 

acontecimentos históricos.  

 

3.1.1 Refletindo sobre a ação 

 

Encerro aqui o exercício de análise dessa aula e não faço juízo de valor ou 

responsabilizo os sujeitos-alunos enunciadores pelo que disseram ou “deixaram de 

dizer”; na verdade, tudo está dito (FOUCAULT, 2008). Foi gratificante notar o quanto 

os alunos focaram a leitura no discurso presente nas charges e conseguiram estabelecer 

as relações entre o enunciado e os outros discursos que circulam socialmente. Além 

disso, a metodologia do debate regrado possibilitou trocas argumentativas e uma 

postura de respeito em relação às divergências entre os diferentes pontos de vistas.  

Mesmo quando surgem posicionamentos extremos, embora não os tenham 

ocorrido nessas aulas, é necessário que o professor mediador tente estabelecer pontos 

em comum e não impor seu ponto de vista, mas permitir o confronto respeitoso de 

ideias. Também, nesses casos, é interessante levar o aluno a racionalizar e refletir sobre 

as causas e as consequências do seu posicionamento, tanto para ele como para a 

sociedade de modo geral em longo prazo.  De fato, esse tipo de situação exige muito 

discernimento, conhecimento e uma postura ética do educador, pois saber ouvir o que o 

outro pensa não implica necessariamente concordar com o dito, já que é uma atitude 

dialógica entre os discursos e os contradiscursos. 

As análises das aulas ministradas também evidenciaram um posicionamento 

crítico limitado em relação ao fato histórico e a necessidade de aprimorar a 

problematização através da formação leitora crítica. 
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3.2 Memória discursiva e a construção dos sentidos na charge 

 

A leitura da charge exige o conhecimento de enunciados e enunciadores 

prévios. Assim, é importante que haja uma intervenção dialógica com os alunos para 

que todos possam recuperar esses enunciados a fim de construir o sentido. Conforme 

Orlandi (2012b, p. 70), “é preciso construir condições para que, acolhendo sua 

capacidade simbólica, aumente a capacidade de compreensão do aprendiz”. Uma dessas 

condições é o resgate da memória discursiva. Esse conceito é muito caro, conforme 

expresso por Pêcheux:  

 

A condição essencial da produção e interpretação de uma sequência não é 

passível de inscrição na esfera individual do sujeito psicológico: ela reside de 

fato na existência de um corpo sócio-histórico de traços discursivos que 

constituem o espaço de memória. (PÊCHEUX, 2015a, p. 145). 

 

Desse modo, a memória considerada como um corpo nos passa a noção de 

coletividade. A memória não é individual. A memória de discurso não é uma lembrança, 

psicologicamente falando, antes é constituída por um conjunto de ditos e pré-

construídos relatados e citados sobre um determinado acontecimento. No momento da 

leitura, é de fundamental importância o resgate dessa memória. Aliás, conforme 

Pêuchex (2015b, p. 46), é “a condição do legível em relação ao próprio legível”. 

Exemplo disso foi a experiência vivenciada durante o plano de ação número 

três. Esse plano foi executado em duas aulas de 50 minutos cada uma, no dia 19 de abril 

de 2018. Resumidamente, percorri os seguintes passos metodológicos: 

1º - Os alunos escolheram um colega e se sentaram em duplas. A leitura em 

dupla é bem produtiva, visto que somos sujeitos sociais e a linguagem que usamos não é 

nossa, “mas também dos outros e é para os outros e com os outros que interage 

verbalmente” (GERALDI, 2015, p. 36). Estamos sempre nos completando e nos 

constituindo em nossos ditos e nos ditos dos outros. 

2º - Foram entregues duas charges de autores diferentes e foi solicitado que os 

alunos levassem em conta o enunciado, a data, os fatos sociais e fizessem as 

problematizações que julgassem necessárias. 

3º - Os alunos tiveram dez minutos para a primeira conversa e, em seguida, 

puderam expor à turma suas leituras. 
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4º- Depois das intervenções metodológicas realizadas por mim, como 

professora pesquisadora, tiveram mais quarenta minutos para aprofundar as discussões e 

produzir o texto escrito. 

Agora, a primeira charge e os desdobramentos da aula: 

 

                       Charge 25 – O Rio Doce manda lembranças 

 
       Fonte: QUINHO. Disponível em: <https://bit.ly/2U1zN5B>. Acesso em: 12 de abr. 2018. 

  

O enunciado solicita ao leitor que imagine uma justiça veloz em prender o 

presidente da empresa SAMARCO. Na placa traz um lembrete de que o “Rio Doce 

manda lembranças”. O chargista utilizou-se de vários interdiscursos para sustentar esse 

enunciado crítico. Podemos ver o cruzamento do discurso político, jurídico, ambiental, 

jornalístico e histórico. Assim, “esta leitura desemboca na análise de dois 

funcionamentos: o pré-construído e a articulação de enunciados” (MALDIDIER, 2017, 

p. 52). 

Depois da primeira conversa, vários alunos disseram que a charge se 

relacionava à prisão do ex-presidente Lula, tendo em vista que a charge é do dia 11 de 

abril e a prisão havia ocorrido alguns dias antes. No entanto, quando os interroguei 

sobre a outra parte do enunciado “presidente da SAMARCO...”, não sabiam do que se 

tratava. De fato, faltava-lhes a memória discursiva que estabelecesse relação dialógica 

com o que estava sendo dito naquele momento e com o que já havia sido enunciado. 

Orlandi (2012b, p. 60) diz que é necessário no processo de leitura que o leitor escute o 

“não dito no que é dito”. 

Ciente de que o texto “traz marcas de retornos reflexivos, de remanejamentos e 

de retificações, de atualizações ou de apreensões” (MALDIDIER, 2017, p. 41), busquei 

estratégias para recuperar a memória discursiva, o pré-construído, os tantos discursos 
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outros que os alunos não possuíam, mas que eram essenciais para a construção de 

sentido. Assim, recorri ao gênero reportagem. Esse é um gênero jornalístico que 

apresenta os fatos de modo opinativo com entrevistas, depoimentos, dados de pesquisa, 

consequências etc. Apresentei uma reportagem que faz parte de uma série exibida pela 

Rede Minas sobre o acontecido na cidade de Mariana no interior do estado de Minas 

Gerais. Essa reportagem intitulada “Há dois anos a barragem de Fundão da Samarco, 

em Mariana, Minas gerais, se rompeu”, está disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=nj5IJUJSHyA>. Acesso em: 15 abr. 2018. 

Após assistirem à reportagem, sem nenhuma interferência da minha parte, cada 

dupla foi debater e escrever suas conclusões. 

 

A charge relaciona a prisão do ex-presidente Lula com o presidente da 

Samarco. Ele [o chargista] leva-nos a pensar que, se prendessem o presidente 

da Samarco responsável pela barragem em Mariana, Minas Gerais, com tanta 

rapidez como prenderam o ex-presidente Lula, já teria resolvido a maior parte 

dos problemas acontecidos em Mariana. A expressão da placa transmite um 

efeito de sentido que explica para nós não nos esquecermos do fato ocorrido 

lá em Mariana, porque tem que ser algo divulgado constantemente. [...] E por 

que será que o caso do ex-presidente Lula foi resolvido tão rápido e o da 

barragem de Mariana não? E olha que a destruição que a barragem provocou 

foi muito grande e de grande importância para o Brasil e já tem quase 3anos e 

até hoje nada foi resolvido e nunca mais divulgado pelas mídias. (Atividade 

de leitura em dupla: Luna e Ágata). 

A charge mostra que a velocidade judicial não se preocupa em prender o 

presidente da Samarco, pois não consideraram o rompimento da barragem 

como motivo concreto. A placa da charge é irônica diz que o Rio manda 

lembranças como se ele quisesse ser lembrado e o barro nos lembra da 

situação em que a comunidade ficou. Isso aconteceu em novembro de 2015 e 

três anos depois ainda é lembrado como o maior desastre ambiental do Brasil. 

A população ainda sofre com as consequências disso e espera as promessas 

do presidente da Samarco de reconstruir tudo até 2019. A charge deixa a 

dúvida de por que houve velocidade judicial para prender o ex-presidente 

Lula e para o presidente da Samarco não houve? (Atividade de leitura em 

dupla: Manuella e Rafaela)  

O chargista quis representar que a justiça agiu rapidamente para prender o ex-

presidente Lula por motivos de corrupção e já para prender o presidente da 

Samarco não estão agindo porque se preocupam mais com o dinheiro do que 

com o meio ambiente. Sendo que a natureza é a maior riqueza que há. Na 

plaquinha junto com a ironia é como se pedissem para não esquecer da 

tragédia do Rio Doce e para que a justiça não deixe isso passar e chamar a 

atenção da população, para que se juntem pela natureza também. E não só o 

presidente da empresa que merece ser preso, pois a formatação do texto 

mostra que são vários culpados (uso das reticências). E por que será que a 

justiça não faz algo? Será que tem dinheiro envolvido? Eles também praticam 

corrupção? O presidente da Samarco é um homem influente, muito rico e 

hum hum hum... seriam pessoas hipócritas que prendem por corrupção, mas 

também a praticam? Então, se lutam juntos contra o Lula podem se juntar 

contra o presidente da Samarco que não roubou só dinheiro, mas a vida das 

pessoas, as lembranças e destruiu um bioma brasileiro. (Atividade de leitura 

em dupla: Margareth e Guilhermina) 

A charge relaciona um fato acontecido há dois anos atrás com um 

acontecimento atual. O autor menciona o quão rápido foi a prisão do Lula e 
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como se isso fosse uma justiça em comparação ao desastre ambiental que 

aconteceu por causa da Samarco. A barragem que arrebentou e destruiu 

muitas cidades. Foi a maior tragédia ambiental que aconteceu no Brasil e o 

presidente dessa empresa não teve a mesma velocidade judicial, sendo que 

foi muito mais importante. [...] Está criticando a justiça que só é eficaz com 

assuntos “falados”, quando cai no esquecimento é como se nem existisse. 

(Atividade de leitura em dupla: Daiana e Mary). 

 

Observamos que, após o resgate da memória discursiva, as alunas conseguiram 

compreender a crítica da charge e relacionar os dois acontecimentos históricos e 

discursivos. O gênero reportagem, usado como forma de recuperar a memória de 

discurso, possibilitou a relação entre o fato ocorrido há dois anos e o novo 

acontecimento de modo a construir sentido. Dessa forma, ficou bem evidente nas 

discussões a inquietação das alunas diante do comportamento da justiça em relação aos 

dois acontecimentos. 

Durante as argumentações dos alunos, percebemos o uso de questionamento 

sobre o comportamento da justiça. Em vez de apontar uma resposta, as duplas 

“optaram” por manter a pergunta de pé. Por exemplo: as alunas Ágata e Luna 

perguntaram “por que será que o caso do ex-presidente Lula foi resolvido tão rápido e o 

da barragem de Mariana não?”; a dupla Margareth e Guilhermina questionou “e por que 

será que a justiça não faz algo? Será que tem dinheiro envolvido? Eles também praticam 

corrupção?”; a Manuela e a Rafaela indagaram “por que houve velocidade judicial para 

prender o ex-presidente Lula e para o presidente da Samarco não houve?” Foram muitos 

porquês. 

O fato de as alunas usarem, em sua contrapalavra argumentativa, vários 

questionamentos evidencia duas possibilidades. A primeira é que talvez desconheçam as 

respostas às perguntas por elas mesmas formuladas. A segunda é que, diante da 

compreensão dos fatos, as alunas saibam os possíveis motivos que levariam a justiça 

brasileira a se comportar de forma tão distinta nos dois casos e, ao fazerem o uso das 

interrogações, estariam problematizando as questões envolvidas.  

Acredito que a segunda hipótese pareça mais próxima da verdade, uma vez que 

são questionamentos retóricos, os quais parecem ter o intuito de fazer os leitores 

refletirem. Conforme afirma Geraldi (2015, p. 96), “saber não é dispor de um repertório 

de respostas. Saber é ser capaz de compreender problemas, formular perguntas e saber 

caminhos para construir respostas”. As alunas demonstram um gesto interpretativo 

crítico de que no não dito também habitam muitos sentidos e o debate permaneceu 

aberto a outras leituras. 
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Além disso, notam-se marcas de subjetividade no juízo de valor estabelecido 

discursivamente entre os dois acontecimentos. Vejam-se novamente as seguintes 

afirmações: 

 “Sendo que a natureza é a maior riqueza que há [...] o presidente da 

Samarco que não roubou só dinheiro, mas a vida das pessoas, as lembranças e 

destruiu um bioma brasileiro” (Atividade de leitura em dupla: Margareth e 

Guilhermina).  

 “Foi a maior tragédia ambiental que aconteceu no Brasil e o presidente 

dessa empresa não teve a mesma velocidade judicial, sendo que foi muito mais 

importante”. (Atividade de leitura em dupla: Daiana e Mary). 

Embora o enunciado da charge não julgue um fato como mais importante que o 

outro, mas provoque uma reflexão sobre os possíveis motivos de a justiça agir tão 

rapidamente em certas questões políticas e demonstrar tamanha morosidade em relação 

ao grave crime ambiental e social cometido pela empresa Samarco, as alunas leitoras, 

em suas discussões, consideraram que a questão ambiental deveria ter prioridade nas 

decisões da justiça, ou seja, os culpados pelos crimes em Mariana já deveriam estar na 

cadeia. De fato estariam se tivessem sidos julgados com a mesma agilidade com que se 

julgaram as acusações contra o ex-presidente.   

Diante do que foi dito, observa-se a forte influência do discurso da preservação 

ambiental nesses sujeitos-enunciadores. O discurso constitui as práticas sociais e 

culturais. Assim, sempre vemos as coisas como achamos que elas são, não como elas 

realmente são. Entendemos que o discurso nos constitui e que “impregna tudo” 

(VEYNE, 2014, p. 57). Nesse caso, quando se pensa nos discursos que constituem 

grande parte do currículo do ensino médio, é perceptível que as questões ambientais 

possuem maior visibilidade, no tocante a debates e projetos, do que as questões de 

ordem política e/ou jurídica. 

 A ausência do letramento político na escola, de certa forma, limita o gesto 

interpretativo das alunas, induzindo-as, em seu exercício da criticidade, a não se 

atentarem para a singularidade de cada fato. E ao olharem esses fatos em uma 

perspectiva comparativa, consequentemente consideraram um fato como mais 

importante que o outro.  

 Agora, apresento a segunda charge proposta para a leitura em duplas.  
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Charge 26 – Ataque Químico 

 
Fonte: J. BOSCO. Disponível em: <https://bit.ly/2KIfYMg>. Acesso em: 11 de abr. 2018. 

 

Essa segunda charge também estabelece relação entre dois fatos históricos e 

discursivos. Um ocorrido no mês de abril de 2018, alguns dias antes dessa aula, e outro 

ocorrido no início do ano de 2018. O primeiro lugar, “Síria”, foi reconhecido por alguns 

alunos desde a primeira conversa, visto que haviam acompanhado as notícias; no 

entanto, o segundo, “Barcarena”, foi ignorado por todos os alunos presentes nessa aula.  

Dessa forma, recorri ao gênero “notícia” como um instrumento para retomar 

esses discursos. O gênero notícias é informativo e apresenta os fatos de forma bem 

resumida. Assistimos às seguintes notícias: primeira, “EUA faz chover mísseis sobre a 

Síria, a coisa está ficando fora de controle”, veiculado pelo telejornal Hora 1 da Notícia, 

e segunda, “Barcarena vazamento de resíduo Hidroalunorte”, veiculado pelo Jornal 

Nacional, em 23 fevereiro de 2018.  

Abaixo as discussões: 

 

A charge retrata dois assuntos terríveis. Na Síria, por questões de poder e 

guerra, rebeldes atacam com armas químicas pessoas inocentes, o que 

repercute em todo o planeta. Já em Barcarena, a empresa Hidro despejou 

coisas químicas na população e no meio ambiente, causando devastação. Essa 

charge critica o quanto as pessoas (jornalistas) brasileiras dão mais destaque 

às coisas internacionais do que às nacionais. O governo também, 

provavelmente, lucra com isso, pois, abafando os problemas brasileiros, as 

pessoas não se revoltarão e nem reclamarão. O autor pode estar criticando o 

quanto há injustiça nas duas imagens, mas, sobretudo, que o acidente de 

Barcarena é tão importante quanto o da Síria e que, em vez de nós 

preocuparmos tanto com o exterior, deveríamos resolver o que está 

acontecendo conosco, com o nosso Brasil. (Atividade de leitura em dupla:  

Daiana e Mary). 

O chargista J. Bosco publicou essa charge envolvendo o ataque químico e o 

“acidente” de Barcarena usando muito de formas icônicas para informar tanto 

acontecimentos exteriores como interiores [...] O chargista nos faz refletir 



138 
 

sobre várias coisas (mesmo às vezes ele se tocando que pode causar tantos 

efeitos) até o de que por que nos importamos com fatos exteriores? São mais 

impactantes? Por que chegam mais rápido nos jornais nacionais? Fazendo-

nos refletir sobre o possível controle da mídia e os acontecimentos tanto do 

exterior quanto no interior. (Atividade de leitura em dupla: Noah e Isabely). 

A finalidade da charge é criticar a divulgação dos ataques, pois o ataque 

internacional gerou mais indignação do que o nacional. Mostra também na 

segunda imagem que os pescadores da cidade de Barcarena, que tiravam seus 

sustentos da pesca, tiveram que procurar outros recursos, pois a água estava 

contaminada, o que deixou os animais contaminados também. (Atividade de 

leitura em dupla: Ângela e Gabriel) 

Essas duas charges publicadas pelo chargista J. Bosco levam a uma reflexão 

por que na Síria quando acontece um ataque lá a atenção volta toda pra lá e 

quanto acontece no Brasil ninguém dá a mínima atenção? Será que é por que 

lá tem interferência de países potentes e o Brasil é um país subdesenvolvido? 

Ou também por que as mídias se preocupam mais com os acontecimentos de 

países internacionais do que nacionais? Na Síria, o ataque químico provoca 

sintomas de imediato, em Barcarena vão surgindo aos poucos e por isso o 

caso é abafado e não ganha destaque. Mas vale lembrar que ambos são 

ataques químicos e matam várias pessoas igualmente. (Atividade de leitura 

em dupla: Luna e Ágata). 

Ilustra a guerra na Síria e outra em Barcarena no Brasil. São dois ataques 

químicos, um diretamente e outro indiretamente. Por que os brasileiros se 

preocupam mais com o ataque internacional? A impressa chama mais atenção 

para fora do país e muitas pessoas nem sabem da tragédia que está 

acontecendo no Pará. O desespero das pessoas que não têm nada a ver é 

muito triste. Os acidentes que estão destruindo vidas e ambiente detonam na 

mesma proporção, mas em velocidades diferentes. E a empresa que tem sede 

no Brasil e no país da Noruega assumiu que tem irregularidade na tubulação 

no prédio que é localizado no Pará. Sabem que a justiça brasileira é fraca e 

não vão atrás desse crime. Já na Noruega não há nenhuma irregularidade. Por 

que será? (Atividade de leitura em dupla: Margareth e Guilhermina).  

 

Os alunos conseguiram trazer para a discussão questões para além do meio 

ambiente. Observamos a discussão sobre como a mídia exerce o poder de dominação 

por dar mais visibilidade a um determinado fato do que a outro, as possíveis motivações 

bem como as consequências disso. Em todos esses ditos, é como se os alunos se 

autoquestionassem também “como não sabíamos disso”? Ou por que não falam muito 

disso? Sem dúvida, esse conhecimento recém-adquirido, acionado pela memória 

discursiva, provocou um desconforto discursivamente construtivo. 

Aqui, notamos o uso de questionamentos persistentes numa tentativa de 

compreender o fato de o ataque no Brasil não ter ganhado a notoriedade necessária. 

Observem-se novamente essas indagações: 

 Por que nos importamos com fatos exteriores? São mais impactantes? Por 

que chegam mais rápido nos jornais nacionais? (Noah e Isabely) 

 Por que na Síria quando acontece um ataque lá a atenção volta toda pra lá e 

quanto acontece no Brasil ninguém dá a mínima atenção? Será que é por que lá 

tem interferência de países potentes e o Brasil é um país subdesenvolvido? Por 
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que as mídias se preocupam mais com os acontecimentos de países 

internacionais do que nacionais? (Luna e Ágata). 

 Já na Noruega não há nenhuma irregularidade. Por que será? (Margareth e 

Guilhermina). 

Esses questionamentos esquentam a problematização levantada pelo discurso 

materializado na charge. Colocam em xeque o que está estabelecido como normal ou 

transparente, ou seja, o senso comum que “com o seu rolo compressor, que nos envolve, 

nos retira a possibilidade de questionamentos em tudo” (LUCKESI, 2011, p. 121). Por 

isso, que a formação de um leitor crítico exige uma constante problematização do que é 

posto como verdade. 

É digno de nota que, embora ambas as imagens da charge remetam a assuntos 

ambientais, nesse caso, nenhuma dupla elencou um fato histórico sendo mais importante 

que o outro. Antes, porém, afirmaram que “o acidente de Barcarena é tão importante 

quanto o da Síria” (Daiana e Mary). 

Ao conhecerem o que ocorreu nos dois lugares, em especial na cidade de 

Barcarena, no Pará, o “acontecimento saiu da indiferença e da insignificância” 

(DAVALLON, 2015, p. 22) e passou a ser discursivizado e criticado pelos alunos. 

Como confirma a reflexão produzida pelos estudantes ao final dessas aulas:  

 

Entendemos que a charge é um texto que contém dentro dele discursos que 

provocam o senso crítico e remetem de forma irônica ou não aos 

acontecimentos, sendo eles recentes ou não. (Atividade refletindo a ação: 

Noah e Isabely). 

A charge é um discurso que retrata sobre várias falas de alguém e de várias 

formas e até relacionando muitos assuntos que às vezes precisam de nossas 

memórias. A charge pode nos levar até uma notícia, nos fazendo ter interesse 

em saber os acontecimentos, sejam recentes ou não sobre nosso país. 

(Atividade refletindo a ação: Daiana e Mary). 

A charge pode trazer fatos ocorridos há muito tempo e pode estar relacionada 

a acontecimentos recentes. Ela ajuda a gente ter outro pensamento ou até 

saber de coisas que não sabia. Ela pode ter elementos icônicos, irônicos e ela 

é muito importante para termos um pensamento crítico. (Atividade refletindo 

a ação: Geórgia e Denise). 

 

Já sabemos que, para entender a charge, é necessário estar atualizado com as 

notícias, mas a charge também pode ser uma forma de se atualizar. Através da charge, o 

leitor pode perceber o que lhe escapou e fazer o caminho inverso ao buscar, em outros 

gêneros, respostas para a compreensão dos posicionamentos apresentados. 
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3.2.1 Refletindo sobre a ação  

 

Nessas aulas, os gêneros “reportagem” e “notícia” em suas multimodalidades 

(som, imagem, cores, movimento) estabeleceram um diálogo bem interessante com a 

charge. E, certamente, foram fundamentais para o resgate da memória de discurso 

imprescindível à construção dos sentidos. 

O trabalho pedagógico da leitura em duplas foi realmente produtivo. Ler em 

duplas envolve troca, discussão, comparação, negociação dos sentidos e cooperação 

para o crescimento intelectual e cultural dos pares. Além disso, notamos que a proposta 

de leitura visando à problematização do que é dito foi bem acolhida. Os alunos-leitores 

questionaram o que lhes foi apresentado e abriram novas possibilidades de sentido 

durante as discussões. Eles foram capazes de enxergar a imagem da charge como um 

discurso atravessado e constituído por diversos outros ditos prévios e essenciais para a 

compreensão.  

Destarte, foi vivenciado um evento de letramento ideológico (STREET, 2014), 

uma vez que a mediação pedagógica possibilitou condições para que os alunos 

pudessem expor o seu gesto interpretativo a partir de um diálogo indissociável com 

discursos que circulam e já circularam socialmente. Logo, compreender a leitura como 

prática social envolve entender que ela é historicamente desenvolvida, ou seja, a 

interpretação ocorre diante daquilo que a historicidade nos permite. Sendo assim, a 

construção da autonomia pode ser percebida na secção 3.3, a seguir. 

 

3.3 Autonomia nas práticas leitoras de charge  

 

A sala de aula não é o lugar de transmitir o conhecimento, mas de produzi-lo.  

Conforme Alarcão (2004, p. 26-28), o aluno deve “descobrir o prazer de ser uma mente 

ativa e não meramente receptiva”. A organização da aprendizagem que enxerga os 

alunos como seres capazes de produzir estimula a autonomia e valoriza a capacidade de 

escolha e reflexão desse sujeito inserido em complexas relações sociais e ideológicas.  

Na perspectiva de Bakhtin (2016), é própria do gênero discursivo a tensão, a 

alteridade, a axiologia, as intencionalidades, as vontades e os desejos. Por conseguinte, 

a palavra não deve ser tomada como algo pronto e coisificado, pois perderá o seu caráter 

ideológico, social e dialógico. “A palavra avança cada vez mais à procura da 

compreensão responsiva” (BAKHTIN, 2016, p.106). 



141 
 

Dessa forma, para a aula do dia 24 de abril de 2018, foi proposto aos alunos um 

seminário “chárgico”, evitando a todo custo um diálogo vertical, no qual a fala ou a 

leitura do professor se sobrepõe aos sentidos construídos pelos alunos. O foco de um 

seminário é a exposição oral de um determinado assunto previamente pesquisado. É 

uma atividade na qual a autonomia em construir o conhecimento é inquirida durante 

todo o processo. De acordo com o filósofo grego Cornelius Castoriadis (apud 

CÓRDOVA, 2004), alienação e autonomia se contrapõem fortemente. A alienação é o 

desconhecimento do contexto histórico social em que o consciente (o eu) se deixa 

dominar pelo inconsciente (o outro). Todavia, visto ser impossível fugir ou negar a 

influência do discurso do outro sobre o “eu”, deve-se, portanto, buscar a autonomia pelo 

processo reflexivo.  

A psique autônoma tem uma relação de interrogação constante diante do que é 

institucionalizado e discursivizado socialmente, ou seja, não se deixa dominar pelo 

outro. Assim, quando propomos um seminário como metodologia de ensino, buscamos 

sensibilizar os alunos de modo a se conscientizarem, problematizarem e de certa forma 

interferirem na realidade em que vivem, provocando um processo de desalienação 

(GADOTTI; ROMÃO, 2004). Logo, a prática do seminário é rica em proporcionar 

condições para as trocas e as negociações de sentido com diversos outros discursos e 

sujeitos.   

Segundo Geraldi (2015), o modelo de professor como um sujeito que controla 

o processo de aprendizagem e do aluno que precisa lidar com “parafernálias didáticas e 

pedagógicas” está em crise nas últimas décadas. Por conseguinte, são de fundamental 

importância experiências pedagógicas que privilegiem as ações responsivas 

libertadoras. Práticas que descentralizam a figura do professor como o dono de um saber 

privilegiado, e que enxerguem o aluno como um sujeito de discurso que demonstra ser 

capaz de colaborar com o processo de construção do saber. Para Freire (2002, p. 41), “a 

autonomia vai se constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões, que vão 

sendo tomadas”. 

Considerando essas reflexões, planejei o seminário da seguinte forma: 

1º - Foram organizados, pelos alunos, grupos de até quatro componentes.  

2º - Os estudantes foram incentivados a buscar em sites, blogs e redes sociais 

diferentes charges que dialogassem, convergindo ou divergindo, com as charges lidas 

em sala de aula, ou que eles mesmos produzissem essas charges. 
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3º - Tiveram uma semana de prazo para escolher ou produzir a charge, debater 

os discursos, treinar a apresentação, fazer os slides ou fotocopiar o material para a 

turma.  

4º - Depois, os grupos deveriam expor à turma o resultado dessas leituras, 

proporcionando assim a possibilidade de debate coletivo sobre os discursos das charges 

escolhidas. 

5º - Cada grupo teria inicialmente cinco minutos para falar. 

6º - Em seguida, mais cinco minutos para debater com a turma.  

Serão analisadas partes do seminário apresentado por três grupos de trabalho.                                  

 

A seguir, a charge escolhida por cada grupo e as considerações realizadas. 

 

Charge 27 – Onze de setembro 

 
Fonte: LATUFF, Carlos. Disponível em: <https://bit.ly/2zAM2gA>. Acesso em: 20 de abr. 2018. 

 

 Vemos na imagem uma mão americana desenhando a marca de “tiro ao alvo” 

nas costas de uma família possivelmente mulçumana.  O desenho é feito com tinta 

vermelha e uma caneta em formato das torres gêmeas. Essas torres foram destruídas em 

onze de setembro de 2001.  

 

Mariana: Bom, primeiro a gente já vê mais ou menos com que tem relação 

porque você percebendo a roupa dela que é lá das pessoas da Síria e tá 

vendo que ela tem um alvo. Aí você vê que quem está escrevendo é os 

EUA, provavelmente seria o presidente, e o fato que é muito importante é 

que leva a um acontecimento que já tem anos é a caneta. Se vocês 

perceberem a caneta tem a forma das torres gêmeas e ela tá saindo fumaça 
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que onde tudo começou com esse negócio de Estados Unidos e Síria foi 

com o ataque que teve às torres gêmeas. 

Daiana: Então meio que seria como os EUA coloca a Síria como ponto 

alvo é como desenhado esse alvo nas costas da Síria, no pessoal da Síria. 

É uma família que não tem nada a ver com nada com essa guerra e é o 

ponto alvo dos Estados Unidos.  

Álvaro: As torres gêmeas foi um estopim que eles acharam assim uma 

desculpa para poder continuar com o bombardeio. 

                                             (Seminário) 

 

É notório que os alunos conseguiram enxergar na imagem da charge vários 

atravessamentos discursivos. Construíram sentido a partir de diversos elementos 

icônicos, tais como a roupa, a caneta, as torres gêmeas, a bandeira dos EUA e o símbolo 

do tiro ao alvo. Mas esses elementos não foram tomados de maneira ingênua, antes, 

porém, foram discursivizados como signos ideológicos (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 

2006, p. 32), carregados de valores históricos, políticos e sociais. Por exemplo, a aluna 

Mariana chamou a atenção para a forma da caneta ao dizer: “a caneta tem a forma das 

torres gêmeas e ela tá saindo fumaça que onde tudo começou com esse negócio de 

Estados Unidos e Síria foi com o ataque que teve às torres gêmeas”.  A caneta foi vista 

como uma representação de um poder econômico e político que, ao ser atacado, marcou 

os seus alvos em uma retaliação certeira. Desde os ataques às torres gêmeas, os EUA 

iniciaram uma campanha que, segundo eles, visa destruir o terrorismo no mundo. A 

outra participante, Isis, disse “é uma família que não tem nada a ver com nada com essa 

guerra e é o ponto alvo dos Estados Unidos”.  Isso significa que famílias são marcadas 

para pagar por um ato que elas não praticaram, comprovando uma injustiça enorme. 

Logo, no jogo de poder político mundial, os civis têm sido as maiores vítimas dos seus 

líderes. 

Ainda durante a apresentação do primeiro grupo, eu os questionei:  

 

Professora: Quais os discursos que a gente percebe nessa charge? 

Daiana: O político. 

Professora: Onde vocês identificam esse discurso? 

Daiana: Na bandeira. 

Grace: Na roupa da mão. 

Professora:  E que outros discursos a gente vê? 

Daiana: O das torres gêmeas. 

Professora: E o discurso das torres gêmeas, essas falas têm a ver com 

quê? 

Grace: Com os ataques 

Professora: Que tipo de ataques? 

Mariana: O terrorista. 

Professora: Tem mais discursos aí, mais vozes aí? 

Álvaro: O religioso. 
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Professora: Onde você consegue enxergar o discurso religioso? 

ÁLVARO: Pela vestimenta dos personagens da família que tem o 

judaísmo ou o islamismo nas mulheres. 

Professora: E quando a gente pensa em todos esses discursos, que efeito 

de sentido produz a leitura dessa charge? 

Álvaro: Questões religiosas e sociais. 

Grace: Os EUA estão agindo por vingança. 

Professora: Vingança? De quê? 

Daiana: Porque foi o seguinte, foi o cara que atacou as torres gêmeas, ele 

era muçulmano, certo? Ele era terrorista, então sempre tem aquela coisa 

de que toda pessoa da Síria é terrorista. 

Professora: E todas são? 

Turma: Não! 

Professora: E essa coisa de que todo mundo é a mesma coisa, que 

discurso é esse? 

Grace: Preconceito. 

Daiana: Preconceito religioso. Então, tipo ele tá usando isso, tipo, uma 

vingança mesmo dos EUA. Ele tá colocando o ponto alvo na Síria, mas o 

que tá por trás é o ataque as torres gêmeas. 

Jorge: A caneta é, tipo, eles estão julgando a família da Síria por causa 

do ataque terrorista que teve nas torres gêmeas e, tipo, não é todo mundo 

da Síria que são terroristas, só uma parte dela. 

Manuela: A caneta quer dizer que está assinando um decreto de morte de 

pessoas inocentes. 

Daiana: Mas por que das torres? 

Cauã: Porque o pontapé do terrorismo foi isso aí. 

Noah: Tentam usar o ataque às torres gêmeas para justificar toda a 

violência que os EUA faz. 

Professora: Eu tenho aí também o discurso da violência? 

Daiana: sim, podemos ver na fumaça saindo e o alvo nas costas. 

[...] 

 

(Seminário) 

 

Como podemos observar, durante todo o diálogo, me comportei como 

mediadora das questões com o intuito de inquirir mais e mais dos alunos. De acordo 

com Fernandes (2015, p. 25), o leitor é “capaz de produzir efeitos adicionais que 

enriquecem a compreensão e geram uma ampliação dos limites percebidos 

anteriormente na leitura”. Coube, assim, a mim, professora mediadora, apoiar e dar 

condições para que os sujeitos leitores ampliassem sua capacidade de compreensão. 

As questões realizadas por mim no diálogo acima se adequaram ao momento 

de leitura que estava acontecendo. Afinal, a aula é um acontecimento singular e 

irrepetível. É ato/evento (BAKHTIN, 2010). No entanto, trago aqui algumas sugestões 

de questionamentos que poderão ser feitos por professores e professoras, se assim os 

acharem pertinentes, em outras experiências de leitura da charge. Estamos convencidos 

de que “o ensino do futuro não estará lastreado nas respostas, mas nas perguntas” 

(GERALDI, 2015, p. 95). 

 Que eventos sociais provocaram esses enunciados? 
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 Que relação existe entre as condições de produção e a charge?  

 Quais os discursos que atravessam esse enunciado? 

  Como os discursos presentes na charge dialogam com o contexto social 

e político que vivenciamos? 

 O enunciado proferido por determinado personagem marca que tipo de 

posicionamento social diante do ato concreto de linguagem?  

 Que tipo de posicionamento responsivo apresenta tal personagem? 

 Qual é o efeito de sentido provocado por essa charge?  

 Quais outros enunciados podem surgir a partir da compreensão desta 

charge?  

 Com qual das personagens você se identifica? E por quê? 

 Qual é a relação estabelecida entre a imagem e a linguagem verbal? 

 Qual ou quais dos elementos imagéticos mais significam 

discursivamente? Por quê? 

 Você defende o posicionamento do chargista como uma verdade? 

Justifique. 

Agora, é a vez de o segundo grupo comprovar que o “espírito crítico faz-se no 

diálogo, no confronto de ideias” (ALARCÃO, 2004, p. 32). 

 

Charge 28 – Seu político 

 
 Fonte: CABRAL, Ivan. Disponível em: <https://bit.ly/2DRo9UZ>. Acesso em: 19 abr. 2018. 

 

Dois garotos estão discutindo e até parecem dispostos a partir para a agressão 

física. Mas, em determinado momento da discussão, um dos meninos começa a procurar 

palavras para ofender o outro. E é nessa busca vocabular que ele diz: “seu... seu... seu 

político!”, deixando, assim, outro garoto muito irritado. 
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Noah: A gente pode perceber que tem dois meninos usando político como 

se fosse um xingamento, um tipo de ofensa pra pessoa, né? Tratando 

como se político fosse, sei lá, uma pessoa ruim ou algo ruim, né?  A 

intenção nas frases por causa dos pontos seguidos nas frases e também é 

marcado muito pelo ponto da exclamação da violência. 

Ísis: Aí tem o outro com uma cara de bravo, de indignado, achando ruim 

falar e porque político pode ser xingamento. Pode ser por causa da 

corrupção no caso não tem honestidade. 

Professora: Essa figura caricaturada na charge é uma representação de um 

sujeito comum. Não vem a nossa mente nenhuma figura pública ao ver 

essa imagem? E quando ele diz seu... seu... seu político! Isso tem um 

efeito de sentido.  O que aconteceu aí? 

Jonathan: Tipo, ele ficou sem argumento pra xingar o outro e tá no meio 

da discussão e, pelas características do personagem, eles estão numa 

discussão e ele ficou sem argumento e fala “seu, seu, seu político”, 

porque políticos nos tempos de hoje são pessoas que são corruptas, não 

vale a maioria nada. Sempre estão mentindo, então ficando sem 

argumento, xingam “seu político”. 

Professora: Em que condição histórica e social a palavra político ganhou 

essa conotação? 

Noah: Desde muito tempo, professora. Desde, se não me engano, o 

Fernando Collor, há muito tempo; não tô lembrando da data, mas 

começou há muito tempo. Mesmo antes do primeiro mandato do Lula já 

tinha esse negócio de corrupção. Assim, mesmo dando tanta ênfase 

nesses momentos, nesses anos recentes a corrupção era normal mesmo 

antigamente. 

                                                 (Seminário) 

 

Observa-se a compreensão por parte dos alunos de que as palavras não têm um 

sentido único. O sentido poderá mudar dependendo de quem, quando ou como são 

usadas. Afinal, o enunciado é da ordem do acontecimento. De acordo com Foucault 

(2008, p. 32), “um enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua nem o 

sentido podem esgotar inteiramente”. Não se trata de um fato, mas das relações 

enunciativas que formam os acontecimentos. Assim é imprescindível que, ao falar em 

acontecimentos discursivos, sejam estabelecidas as relações. E, mais uma vez, Foucault 

(2008, p. 32) esclarece: “não é tentar restabelecê-lo em um isolamento que nada poderia 

superar, não é fechá-lo em si mesmo, é tornar-se livre para descrever nele e fora dele, 

jogos de relações.” Essa ideia também é confirmada por Bakhtin e Volochínov (2006, p. 

125) em “o centro organizador de toda enunciação, de toda expressão, não é interior, 

mas exterior”.  

De fato, os sentidos são historicamente construídos. Durante a argumentação, 

os alunos fizeram afirmações representativas de seus conceitos e valores em relação à 

palavra “político”. O aluno Jonathan disse que “político nos tempos de hoje (grifo 

nosso) são pessoas que são corruptas, não vale a maioria nada. Sempre estão 

mentindo...”. Sabemos que essas concepções são sustentadas não pelo interno do 



147 
 

enunciado, mas pela relação estabelecida com a exterioridade constitutiva de práticas 

discursivas e não discursivas. 

Houve também o resgate de uma memória discursiva para sustentar a ideia de 

que a corrupção e os políticos são companheiros de longa data. Isso foi demonstrado 

quando eu perguntei “em que condição histórica e social a palavra político ganhou essa 

conotação?” e o aluno Noah respondeu: “desde muito tempo, professora. Desde, se não 

me engano, o Fernando Collor, há muito tempo; não tô lembrando da data, mas 

começou há muito tempo”. Para esse aluno, o impeachment do então presidente Collor, 

acontecido na década de 1990, é um fato histórico distante, mas mesmo assim ele 

conseguiu estabelecer relação com o enunciado em debate.  

Cada leitor vive um momento singular no mundo da leitura, possui repertório e 

conhecimento do mundo da cultura e do mundo da vida que entrarão em uma intensa 

luta na construção do sentido. Dessa forma, observa-se que a leitura do grupo não se 

pautou apenas em fatos atuais, mas em uma relação do enunciado da charge com a 

história, o social e com os discursos. Agora o terceiro grupo: 

 

Charge 29 – Descobrimento do Brasil 

 
Fonte: J. BOSCO. Disponível em: <https://bit.ly/2E7cUJh> Acesso em: 23 de abr. 2018. 

 

A charge apresenta uma das caravelas portuguesas chegando às terras 

brasileiras carregada de muitas bandeiras político-partidárias. Essa caravela é 

recepcionada por índios felizes, engravatados e dispostos a negociar.  
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RAFAELA: Tipo assim, os partidos, é o que acontece hoje em dia, um é 

mais sujo que o outro. Um tenta ser melhor do que o outro, mas na 

compra, no negócio e no influenciar as pessoas. Os índios não estão 

vestidos como índios, mas como gente. Então os partidos tentam comprar 

as pessoas. E as pessoas se deixam negociar por causa do dinheiro. Tudo 

hoje em dia reflete tudo em corrupção.  

Manuela: Mas índio não é gente? 

Rafaela: É, uai, mas tipo população, como a gente.  

Professora: Ok, e quais os discursos vocês enxergam nessa charge? 

RAFAELA: O discurso político. A gente vê na bandeira, nos partidos, na 

roupa e na palavra negociar. 

FRANCES: Também poderiam ser os partidos e os índios, o Supremo 

Tribunal Federal.  Os partidos estão tentando negociar com o Supremo 

pra livrar eles das coisas que eles podem fazer. 

Professora: Pode ser. Uma boa possibilidade. Alguém tem algo a mais a 

dizer?  

GRACE: Eu tive uma leitura que é, por exemplo, que os partidos estão 

chegando pra explorar. Na minha visão aquilo lá seriam alguns juízes, a 

justiça. E a justiça tá já vendo que os partidos estão vindo pra poder 

explorar, eles vão, tipo assim, “negociar”. Vamos negociar para as coisas 

não serem descobertas. E outra coisa que me chamou a atenção é que 

esses juízes já estão dentro da água suja! Então eu imaginei assim, se eles 

já estão dentro da água suja é por causa que eles já faziam isso, já 

praticavam isso. Já estão acostumados a esperar por negócios.  Porque a 

gente já viu vários escândalos acontecendo, a Lava jato. Os juízes, eles 

mesmos já estão entrando na própria água já pra poder já ir ao encontro 

logo porque sabem que vão negociar. 

                                      (Seminário) 

 

Nota-se o quanto a leitura é polissêmica, pois “o texto é de natureza 

incompleta” (ORLANDI, 2012a, p. 29). Os alunos foram capazes de problematizar o 

enunciado da charge de modo a produzir diferentes leituras ou pontos de vista. De fato, 

cabe ao sujeito leitor preencher essa incompletude e construir sentidos, alcançando a 

compreensão dos discursos. 

Os partidos políticos e a interação com os supostos índios renderam leituras 

diferentes, mas que, de certa forma, tiveram a corrupção política como a base de tudo. 

Observa-se que os atravessamentos discursivos são tão intensos que, mesmo quando nos 

posicionamos criticamente a respeito de um assunto, ainda somos influenciados por 

tantos outros discursos que circulam socialmente e nos constituem. Isso ficou 

evidenciado quando a aluna Rafaela afirmou: “os índios não estão vestidos como índios, 

mas como gente”. E quando interpelada por outra colega: “Mas índio não é gente?”, a 

explicação oferecida evidencia esses atravessamentos: “é, uai, mas tipo população, 

como a gente”, ou seja, o índio pode até ser gente, mas não como nós. Assim, mesmo 

entendendo que, nesse contexto enunciativo, o índio está representando 
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metaforicamente uma classe poderosa da sociedade brasileira, vemos a influência do 

discurso segregador contra os indígenas. Visto que a análise não alcança as intenções 

enunciativas, mas o que é realmente dito, é essa influência discursiva que prevalece no 

enunciado pela estudante. Quão acertada é a ideia foucaultiana de que a linguagem nos 

escapa e é opaca (FOUCAULT, 2000). 

O aluno Frances afirmou “também poderiam ser os partidos e os índios o 

Supremo Tribunal Federal”. Este entendeu que os índios na charge são a representação 

do judiciário brasileiro. Sabemos que durante o mês de abril de 2018, período em que a 

aula foi realizada, foi muito exposto na mídia um suposto “namoro” entre os partidos 

políticos, os juízes e desembargadores do país para atenderem a pedidos de soltura ou 

acatamento de delações premiadas. Certamente, toda essa exterioridade discursiva 

dialogou com os sentidos construídos pelo aluno-leitor.  

A própria imagem da água suja não foi ignorada. A aluna Grace disse “esses 

juízes já estão dentro da água suja! Então eu imaginei assim, se eles já estão dentro da 

água suja é por causa que eles já faziam isso, já praticavam isso”. A aluna estabeleceu 

uma relação histórica, evidenciando que a prática de negociar para atender a interesses 

partidários não é algo novo na nação brasileira.  

 

3.3.1 Refletindo sobre a ação 

 

Nessas aulas, os alunos novamente apresentaram uma leitura focada nos 

discursos que constituem a charge. Como bem diz Bakhtin (2016), todo enunciado é 

constituído por outras vozes que interagem com novos enunciados e enunciadores. Eles 

conseguiram relacionar o que leram com os vários saberes que possuíam e elaboraram 

outros enunciados também carregados de valores e crenças que os constituem.   

Durante o planejamento e o exercício do seminário, os estudantes puderam 

desenvolver uma postura autônoma, reflexiva e crítica diante do discurso do outro. 

Nesse seminário, o outro estava tanto no discurso das charges como nas diferentes 

leituras dos colegas sobre a mesma charge. Além disso, demonstraram o percurso de 

leitura que construíram e se posicionaram diante do que foi lido. Indubitavelmente, essa 

foi uma prática pedagógica pautada no dialogismo discursivo e no desenvolvimento da 

autonomia. 

Estou convicta de que é vital instigar os alunos com questionamentos que os 

façam perceber as possibilidades de sentidos existentes a partir da sua posição exotópica 
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de leitor contemplador. Assim, é preciso fomentar a contrapalavra responsiva ativa 

(BAKHTIN, 2016). Obviamente, cabe a cada docente refletir sobre como conduzirá o 

diálogo acerca de determinada charge, tomando cuidado com as questões, para que elas 

não fechem os sentidos, mas que direcionem a reflexão por intermédio das 

contextualizações históricas e sociais. As indagações poderão ser usadas para direcionar 

o diálogo coletivo com a turma sobre determinada charge, permitindo que cada sujeito 

leitor construa o seu processo de leitura e encontre o que lhe é responsivo.  

 

3.4 Práticas dialógicas em aulas de leitura da charge: charges/chargistas/redes 

sociais 

 

Conforme Fiorin (2017), o dialogismo bakhtiniano envolve três tipos: primeiro, 

o dialogismo que constitui a própria linguagem; segundo, o dialogismo como forma 

composicional e de funcionamento do discurso; e terceiro, o dialogismo que constitui os 

sujeitos, visto que o sujeito age em relação com o outro. Cremos que essa divisão é útil 

para compreendermos a complexidade das relações enunciativas, no entanto, o processo 

é inseparável e concomitante. A linguagem constitui os discursos, que também 

constituem os sujeitos dialogicamente.   

Fugindo da homogeneização e do monologismo nas práticas pedagógicas e nos   

apegando à concepção dialógica, neste trabalho, o dialogismo discursivo não se limitou 

às charges, mas se estendeu aos autores: os chargistas. Quatro autores colaboraram com 

esse estudo. Em ordem alfabética foram: Genildo Ronchi, Jarbas Domingos, Rodrigo 

Brum e Thiago Lucas. 

 Todos os chargistas foram convidados a se expressar sobre a sua formação 

acadêmica e o ensino da charge. Os autores enviaram por e-mail suas expressões. Um 

deles nos enviou uma carta e os outros três enviaram vídeos. Durante as aulas de 

intervenção, apresentei aos alunos a carta e os vídeos recebidos. Organizei os planos de 

ação de modo a termos a presença de um chargista em todos os encontros. Durante essas 

apresentações, todos os chargistas passaram aos alunos os seus respectivos contatos nas 

redes sociais. Alguns estudantes começaram a seguir os chargistas, ler, curtir e até 

postar comentários em relação às charges apresentadas, conforme comprova o quadro 

abaixo: 

 

 



151 
 

Professora: Você está seguindo algum chargista nas redes sociais?  

Grace: Eu sigo o Brum nas redes sociais. Eu curto as charges, mas não 

comento. Gosto de ler as charges porque elas me deixam por dentro dos 

assuntos atuais.  

Georgia: Eu sigo sim todos os chargistas que a professora passou e alguns 

outros. Posto comentários quase todo dia pra ver se consigo mudar o 

pensamento das pessoas. Tem gente que ainda tem uma mentalidade muito 

fechada.  

Ângela: Sigo sim. Não comento nenhuma charge, porém leio os 

comentários. 

Gabriel: Sigo dois chargistas. Estou achando legal o trabalho deles. Não 

posto comentários porque gera muita confusão  

Manuela: Sigo sim vários chargistas. Eu acho importante. É um meio de 

você ficar sabendo das notícias do Brasil e do mundo de uma forma 

engraçada. Dá pra gente interagir, compartilhar e saber mais do que anda 

acontecendo.  

Júlia: Eu estou seguindo o Rodrigo Brum. Eu acho isso muito bom porque é 

uma forma de fazer críticas com desenhos e que nesses desenhos são 

carregados de informações. Por meios das redes sociais ficamos mais 

atentos, pois estamos sempre conectados a uma rede social. 

Refletindo sobre a ação  

Como se observa, os estudantes puderam construir o caminho entre a palavra 

alheia e a palavra própria, vivenciando o gênero charge no ato social de discurso. De 

acordo com Bakhtin (2016, p. 25), “toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é 

de natureza ativamente responsiva; toda compreensão é prenhe de respostas”. Assim, ao 

curtir, comentar, ler comentários ou apenas seguir os chargistas, os alunos já 

demonstram um comportamento responsivo diante do enunciado vivo! A leitura da 

charge nas redes sociais evidencia que o sentido não está pronto, mas deverá ser 

construído a partir da interação dialógica entre o leitor e as próprias condições de 

leitura. Isso envolve compreender o dito, as condições de produção e os efeitos de 

sentido produzidos pelo texto e não se restringir às possíveis intenções do autor. 

Durante a execução dos planos de ação, desde a primeira aula no dia 05 de 

abril até a penúltima aula no dia 24 de abril de 2018, foi reservada pelo menos meia 

hora para ouvir os chargistas colaboradores na pesquisa. De modo geral, aderi aos 

seguintes passos: 

1º- Os alunos leram o texto enviado por Jarbas Domingos e assistiram aos 

vídeos enviados por Brum, Genildo e Thiago Lucas. 

2º - Os estudantes escreveram aos autores elogios, agradecimentos e perguntas. 

3º- Os chargistas novamente responderam aos alunos.  

Toda essa rede dialógica de discurso foi mediada por mim, professora 

pesquisadora, via e-mail. Assim, a sala de aula se tornou o lugar da interlocução, da 

contrapalavra do aluno sujeito-leitor com os chargistas.  
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A partir de agora, vejamos alguns excertos dialógicos, começaremos com o 

texto de Jarbas Domingos.  

 

JARBAS: Meu nome é Jarbas Domingos, trabalho como cartunista para a 

imprensa de Pernambuco desde 1998. Comecei a trabalhar em redações de 

jornais aos 18 anos e sou formado em design pela Universidade Federal de 

Pernambuco. Cresci numa cidade do interior de Pernambuco e sempre fui 

apaixonado por quadrinhos e desenhos animados. Em 1998, mandei uma 

carta para um jornal local com as Tirinhas do Barô Barata (publicadas no 

Diário de Pernambuco atualmente) e, uma semana depois, fui convidado para 

uma entrevista. Comecei como estagiário na Editoria de Artes fazendo 

ilustrações e infográficos. Ao longo da minha carreira profissional, já fui 

premiado em Salões de Humor Gráfico no Brasil e fora do país. Com relação 

à charge, imagino que é um trabalho que serve para despertar a discussão 

sobre um tema que mexe com a sociedade. É uma forma de noticiar um fato, 

muitas vezes com humor, para gerar uma reflexão. Particularmente, gosto de 

transformar a notícia em charge e não simplesmente fazer o leitor rir. Para 

chegar a uma ideia, tenho que ler muito, fazer pesquisa, ver os assuntos mais 

comentados até chegar num tema que eu possa desenvolver a charge. 

(DOMINGOS, Jarbas, 26 mar. 2018).  
 

Após a leitura do texto algumas alunas escreveram:  

 

Mariana: Queria agradecer você por ter respondido à Professora Eunice, pois 

esse trabalho é muito importante e nos ajuda a entender melhor e também 

compreender como é a mente de um chargista. 

Mary: Olá, achei muito interessante seu trabalho. Amei suas charges e acho 

bastante importante o que vocês chargistas fazem, considero importante para 

a sociedade brasileira ter pessoas como você que realiza algo tão trabalhoso e 

maravilhoso. Parabéns por seu talento! 

Guilhermina: Olá, Jarbas, fico muito feliz que concordou em participar desse 

projeto! Acho muito interessante como a charge “sacode” nossa própria 

realidade. Sou uma grande fã! Continue fazendo esse trabalho incrível, tenho 

certeza que várias pessoas adoram assim como eu. (DOMINGOS, Jarbas, 03 

maio 2018 

 

E o chargista disse em resposta: 
 

Muito obrigado. Esse retorno é muito importante. Um combustível pra gente 

continuar. (DOMINGOS, Jarbas, 03 maio 2018). 

 

Ao receberem essa fala do autor, os alunos puderam refletir o quanto os seus 

atos de linguagem também influenciam o outro. E se sentiram parte dessa rede dialógica 

em que o “eu” e o “outro” vivem uma constante relação de dependência e incompletude.  

Rodrigo Brum, outro chargista participante, também enviou um primeiro vídeo, 

o qual foi muito apreciado pelos alunos, e ao final até mesmo lançou um desafio:  

 

BRUM: Bom dia, pessoal de Goiás, é um prazer fazer esse vídeo a convite da 

Professora Eunice, porque pra mim é algo gratificante conversar com as 

pessoas que curtem as minhas charges, ainda mais quando são alunos e 

professores [...] Me chamo Brum, atualmente eu moro em Natal, no Rio 
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Grande do Norte, onde eu sou chargista do jornal “Tribuna do Norte” [...] eu 

acho que é bacana que a charge pode fazer dentro do ambiente da sala de 

aula. Ela pode se comunicar de uma forma mais atrativa com os alunos e 

despertar neles o interesse pelo pensar, pelo questionar, pelo agir, 

transformando aqueles alunos que eram antes passivos em alunos ativos, 

reflexivos, que participam do mundo ao seu redor, que questionam, que não 

ficam parados esperando pelo outro fazer [...]Eu deixo até em certa forma um 

desafio pra vocês.  Se vocês quiserem, eu sei que eu falei tudo muito rápido, 

mas, caso vocês tenham mais algumas dúvidas, vocês podem entregar o 

questionário pra Professora Eunice, entendeu, fazendo as perguntas que 

vocês quiserem saber sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre charge. Ela me 

envia, ela faz contato comigo e eu vou ter maior prazer em fazer outro vídeo 

só respondendo os questionamentos de vocês. Combinado? (BRUM, 

Rodrigo, 04 abr. 2018). 

 

 Logo no início da fala do chargista, quando ele disse “bom dia, pessoal de 

Goiás”, os alunos disseram: “professora, ele está falando com a gente mesmo!? E eu 

com um sorriso respondi que sim. 

Reconheço que o texto escrito não é suficientemente capaz de transmitir as 

emoções dos alunos ao lerem a carta e assistirem aos vídeos enviados pelos chargistas. 

O que posso dizer é que testemunhei uma mistura de emoções: surpresas, sorrisos, 

gritos, assovios, olhos arregalados, contentamento em ouvir e ler as entrevistas e ao 

final houve muitas palmas e agradecimentos.  Foram momentos inefáveis!  

Posteriormente, os alunos aceitaram o desafio lançado pelo Rodrigo Brum e lhe 

escreveram elogios e perguntas. Para responder às perguntas, o autor gravou um 

segundo vídeo. Abaixo parte da transcrição dessa entrevista.  

 

JÚLIA: Minha impressão sobre o chargista é que ele é uma pessoa muito 

centrada, questionadora, mente aberta e disposta a conversar com a gente. Queria 

agradecer você por ceder um pouco do seu tempo pra nós. Eu adoro charges 

porque ajuda muito a conhecer um determinado assunto ou até saber de uma 

opinião alheia sobre um assunto. Como você consegue associar um determinado 

assunto com desenhos? Como consegue colocar tudo em um desenho? Demora 

muito tempo pra criar? Como você reage às críticas ruins (não construtivas)? 

BRUM: Bem, isso a gente vai e acaba aprendendo com o tempo, entendeu? De 

tanto fazer, de tanto treinar, né, qualquer profissão que a gente fizer tem que 

treinar, e a charge, o desenho, é a mesma coisa. Você acaba já tendo ideias na tua 

cabeça ali, em forma de desenho, entendeu? Eu geralmente, como eu consigo 

associar determinado assunto ao desenho, eu não associo o assunto em si, e sim à 

indignação que aquele assunto causa na pessoa. O que eu acho que aquele 

assunto tem de (busca palavras) render pra poder falar, render a discussão, como 

eu falei no outro vídeo. Então é isso que eu procuro botar no papel.[...] A outra 

pergunta que você fez foi sobre como eu reajo às críticas ruins não construtivas. 

Bem, vamos lá! Eu reajo bem às críticas. Quando a crítica é uma crítica 

construtiva, uma crítica que a pessoa até tem razão, entendeu, em criticar, como 

eu já falei, eu posso até tá errado também. Eu até converso com a pessoa, procuro 

debater, procuro às vezes agradecer à crítica, né, quando eu vejo que eu tô 

errado. E mesmo quando eu tenho certeza que eu estou certo, mas ela fez a 

crítica de uma maneira bacana, sem ser agressiva, eu dialogo com ela, reajo bem.  

CAUÃ: Assistindo ao seu vídeo que a professora Eunice nos passou, eu fiquei 
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com certa curiosidade de como você faz as charges. Queria saber também quais 

são as ferramentas para construir uma charge? 

BRUM: Bem, o primeiro passo da charge é a informação. Então eu chego no 

jornal, eu entro na internet, eu vasculho as notícias do dia, se bem que notícias eu 

fico escutando, eu fico pesquisando o dia todo. Hoje em dia, as redes sociais, a 

internet ajuda muito com isso. E converso com os editores, né, que os jornais têm 

os editores de política, editor de cidade, editor de polícia, converso pra ver o que 

quê vai sair do jornal, pra em cima daquilo ali eu ter uma ideia. Depois que eu 

tenho não é nem a ideia, de que eu tenho um assunto, que eu acho que é o 

assunto que me gera uma indignação, um assunto que vai gerar uma charge 

bacana, vai levantar uma discussão [...] A ferramenta que eu uso para poder 

construir é isso: lápis, papel, escanner e photoshop. E depois de aprovado, mando 

pro editor. Ele manda pro pessoal aqui da diagramação, eles colocam no jornal e 

no dia seguinte tá todo mundo vendo. 

ÂNGELA: Que tipo de charge você mais trabalha? Por exemplo, política, 

religiosa, judicial, econômica?  

BRUM: Eu gosto muito de trabalhar com o cotidiano, entendeu, o dia a dia das 

pessoas. A pessoa que tá ali com problema de emprego, a pessoa que tá ali com 

problema, aqui no nordeste acontece muito de seca, a pessoa que tá ali que não 

tem recursos, entendeu? Então, eu acho que a pessoa se identifica mais com a 

charge. Mas, mesmo preferindo trabalhar com esse tipo de cotidiano, a gente 

acaba trabalhando mais com política, não tem jeito, entendeu? Os caras tão só 

fazendo besteiras, a cada dia que passa deixa a gente mais indignado, então acaba 

a gente tendo que atacar eles mesmo. 

GRACE: Achei você uma pessoa excelente! Esclareceu o que um chargista faz. 

Achei interessantes suas charges, caricaturas e a simpatia. Mas, eu pergunto: tem 

algo que lhe inspirou a criar charges? 

BRUM: Oh, obrigado! Tem. Tem as pessoas que eu sempre admirei, entendeu? 

Como eu falei no vídeo, os chargistas, né, que faziam quando eu era criança, 

quando era mais novo. Então tu tem muitos aqui, ó (mostra imagens), muitos 

deles estão aqui na minha parede.[...] no caso da charge foi mais porque eu de 

certa forma sou um cara meio que indignado, entendeu? Eu vejo uma coisa que 

eu não concordo, mas às vezes eu tô errado, mas se eu não concordo eu vou, e 

sou meio estourado, entendeu? Quando eu vejo, já protestei tal, e a charge, ela 

tem isso, entendeu? [...] Então, foi por conta disso e por conta das pessoas que eu 

gostava de desenho, sempre gostei muito do Henfil, sempre gostei muito da 

Laerte, do Angeli, do Glauco ... e os caras faziam críticas, entendeu? O Henfil é 

um baita de um chargista[...]foi um cara que, com seus desenhos, lutou inclusive 

pra gente poder ter voto, foi um cara muito importante para nossa história. Então 

foi um cara que me inspirou. Eu não peguei ele vivo, entendeu, mas os trabalhos 

dele me inspiraram. E é isso, foi a paixão que eu tinha pelo trabalho de quem 

fazia charge e que eu acabei querendo imitar e acabei trabalhando com isso. 

NOAH: Rodrigo Brum, você é humilde e mostrou que simples coisas na vida 

podem decidir o que podemos ser no futuro. Muito carismático. Gostaria de saber 

como a charge influencia no seu cotidiano? 

BRUM: [...] acaba que a gente não se divide, né? Ela influencia no meu cotidiano 

porque as pessoas, a maioria das pessoas que eu conheço, me conhecem por 

conta da charge. Então, elas me enxergam como “o chargista”. Talvez não me 

enxergam como a pessoa comum, como outra qualquer pessoa, que eu sou. Então 

influencia em tudo. Hoje em dia, eu olho pra uma notícia, eu não vou só olhar a 

notícia, devido ao fato de eu ser chargista, eu já olho nela com um olharzinho 

mais crítico, você tá entendendo? Ela me influencia me tornando uma pessoa 

mais crítica. 

Fonte: BRUM, Rodrigo. Entrevista 06 de maio de 2018. 
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Ao dar voz aos alunos, observei os seus interesses e o que realmente faz 

sentido para eles. Nessa entrevista, nota-se que as perguntas partiram de como se produz 

a charge, ou seja, as ferramentas usadas, a preparação do autor na escolha temática, a 

construção do desenho, como o autor lida com críticas, quais foram as influências 

motivadoras para trabalhar com charges e até mesmo como o próprio exercício desse 

gênero discursivo interfere no cotidiano do chargista. Essas foram questões que se 

mostraram importantes para esses alunos durante o estudo, e as respostas positivamente 

supriram essa vontade de saber. Assim, a oportunidade de os estudantes perguntarem o 

que lhes era interessante produziu um diálogo significativo de conhecimentos, além de 

evidenciar a capacidade questionadora diante do que é enunciado.  

Agora, havia chegado o momento de os estudantes conhecerem o chargista 

Genildo Ronchi. Veja-se parte da transcrição do vídeo: 

 

Olá, galera, eu sou Genildo, eu trabalho fazendo charges pra internet, 

também sou professor de artes no horário matutino, à noite eu trabalho no 

jornal “A Gazeta de Vitória” fazendo infografia, que é você transformar a 

informação textual em visual. E o meu trabalho de charge, ele é feito em 

casa, aqui na minha estação de trabalho, no meu lugar, né, de ter minhas 

ideias (risos) [...]me formei em educação artística na Universidade Federal do 

Espírito Santo, na UFES, e depois fiz pós-graduação em arte, educação, e 

trabalho há 25 anos no jornal e também na escola, né. [...]A charge que eu 

faço, eu tenho mais autonomia, mais liberdade, porque é uma charge 

direcionada pro campo do pensamento aberto. Não dependo de um veículo 

pra poder financiar a minha charge. Então, eu tenho total liberdade e o senso 

ético pra tá criando esse espaço. O importante é que você faça com 

autenticidade, que você faça a sua charge pensando que ela vai atingir o 

universo da verdade [...] Esse universo feito das redes, ele precisa de um 

norteamento. E as pessoas que vão fazendo fakes que vão tentando burlar 

esse sistema, elas “morrem logo”[...]E o importante para se fazer uma charge, 

é você ouvir muito noticiário de todos os ângulos, de vários veículos. Os 

veículos alternativos são os melhores porque eles apresentam a verdade crua. 

Os veículos abertos, normais, eles têm que, você tem que lutar muito. Eles 

fazem uma abordagem bem específica. Então, é importante que você tenha o 

seu posicionamento. (RONCHI, Genildo, 04 abr. 2018). 

 

Essa fala levantou o debate sobre a verdade na charge e a questão da autonomia 

do chargista. Quando o autor falou em veículos alternativos de comunicação, os 

estudantes ficaram muito interessados nisso. Inclusive, alguns alunos pediram para 

rever o que havia sido dito pelo chargista e o vídeo foi visto duas vezes. Em seguida, 

fizemos um pequeno debate sobre a temática desenvolvida pelo autor. Ao final da aula, 

os alunos escreveram a Ronchi:  
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Geórgia: Eu gostei de você porque tem personalidade forte e você não se 

deixa levar por outros. Você faz das suas ideias seus trabalhos e gosta da 

verdade. 

Karine: Muito obrigada por tirar um pouquinho do seu tempo para falar com 

a gente. E o que mais me chamou a atenção foi quando você disse “quem faz 

fakes ‘morre’ logo”.  

Daiana: Seu discurso, além de ser muito bom, foi diferente dos outros porque 

você falou sobre coisas que realmente pesam sobre a charge que é a 

influência de pessoas “maiores”. Porque até hoje não tinha pensado nesse 

lado. Gostei muito de ouvir sua opinião. (RONCHI, Genildo, 07 maio 2018). 

 

E o autor, por sua vez, respondeu:  

 

Olá, Eunice e galera de boas! Fiquei muito emocionado, sinceramente! Muito 

gratificado também, com tanto bom gosto e sabedoria nestes retornos! 

Estudantes com perfil analítico é a esperança que nossa nação necessita. 

Independentemente da ideologia, o mais importante é a luta pelos direitos 

sociais, pela comunidade, pela família! Agradeço imensamente por ter sido 

escolhido para tão rara oportunidade!  Muito obrigado a todos e a todas! 

Grande abraço (RONCHI, Genildo, 07 maio 2018). 

 

 Como já era de esperar, os estudantes se sentiram muito importantes ao 

receber esses elogios do chargista. Afinal, o retorno deles foi recebido pelo autor como 

tendo “bom gosto e sabedoria”. Ao lerem essas palavras, foi tocante ver no olhar e no 

semblante dos alunos a expressão de contentamento e satisfação em fazer parte desse 

diálogo discursivo. 

O nosso último colaborador, e não menos importante, foi o Thiago Lucas. 

Abaixo segue a transcrição de parte do vídeo enviado: 

 

Thiago Lucas: Olá, Eunice, olá, pessoal, meu nome é Thiago Lucas. Eu sou 

chargista ilustrador do Jornal do “Comércio de Recife” e também chargista 

do blog do Magno, que é um blog político também do Recife [...] A minha 

formação, eu sou formado em História na Universidade Federal de 

Pernambuco, é, atualmente estou fazendo especialização em “História do 

nordeste do Brasil” na Universidade Católica de Pernambuco. E desde os 14 

anos de idade eu trabalho com charge, com ilustração, com caricatura. Passei 

por alguns meios de comunicação daqui de Pernambuco e onde estou 

atualmente é o “Jornal do Comércio”.[...] eu acho que é de suma importância 

a utilização da charge em sala de aula como instrumento didático[...] porque 

instiga a reflexão. No momento atual como nós estamos vivendo, em que as 

redes sociais são muito fortes, que as pessoas põem em prática suas opiniões 

cada vez mais, refletem nas redes sociais, é importantíssimo. É muito 

interessante ver uma charge, nas redes sociais, por exemplo, e as pessoas 

conversando, discutindo, refletindo sobre o assunto que aquela charge tá 

tratando. (LUCAS, Thiago, 15 abr. 2018). 

 

A turma assistiu atentamente ao vídeo e manifestou suas impressões: 
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Jorge: Gostaria de agradecer por ter me ajudado em relação à charge e à 

sociedade. Eu estou gostando muito da pesquisa, ela está nos ajudando a ter 

senso crítico em nossa vida. 

Melissa: Gostei do sotaque. Você é muito inteligente! Agradeço por ter tido 

um tempo para falar com a gente. 

Karine: Obrigada, Thiago Lucas, a sua fala me ajudou bastante para poder 

entender melhor sobre a charge. Você pode me ajudar muito com toda essa 

explicação, pois a charge para mim era bem confusa e complicada de 

entender. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso! (LUCAS, Thiago, 03 maio 

2018.) 

 

Esses comentários foram enviados ao autor, que disse: 

 

Obrigado, Eunice! Fico muito feliz que eles gostaram! Tudo de melhor pra 

você! Estou à disposição! (LUCAS, Thiago, 03 maio 2018.)  

 

Todo esse envolvimento discursivo de fala, compreensão, escuta e resposta 

comprova o que Bakhtin (2010) diz em relação aos seres humanos. Realmente, de 

dentro da eventicidade e da alteridade, todos nós somos responsivos, não havendo álibi 

para que isso não ocorra. Os enunciados são dialógicos; toda vez que se diz um 

enunciado, ele é responsivo ao que já foi dito e suscitará outros dizeres. 

 

3.4.1 Refletindo sobre a ação  

 

A vivência de uma experiência de letramento em que o aluno se sente parte do 

processo marca muito o aprendiz. Segundo Fiorin (2017, p. 61), “o sujeito vai 

constituindo-se discursivamente, apreendendo as vozes sociais que compõem a 

realidade em que está imerso, e, ao mesmo tempo, suas inter-relações dialógicas”. 

Assim, a nossa subjetividade é constituída a partir da heterogeneidade dialógica com 

várias vozes sociais. Trazer a voz discursiva dos chargistas para as aulas foi tão 

marcante que muitos alunos afirmaram que essa participação tornou-se a parte mais 

interessante do trabalho desenvolvido. Eis algumas afirmações: 

 

Professora: Como foi a experiência de participar desse projeto? Você acredita que 

houve aprendizagem? O que mais te marcou?  

 Júlia: O que mais me marcou no projeto foi a participação de chargistas 

interagindo conosco e respondendo perguntas que fizemos. Minha leitura mudou 

muito, ajudou a ter crítica e pesquisar mais.  

 Juliana: Achei muito importantes as falas deles porque me ajudou a compreender 

e adentrar mais sob esse mundo das charges. Ajudou a gente a ver tudo o que se 

passa antes de uma charge chegar a um jornal ou internet.  

Andressa: A melhor experiência durante toda a pesquisa foi conhecer um 
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chargista e o trabalho dele. Essas aulas vou levar para toda vida, pois é muito 

importante conhecer os bastidores de uma charge – o modo de pensar, agir e se 

expressar de um chargista. Foi uma ótima experiência, pois isso pode me 

acrescentar muito no meu olhar crítico e pode me ajudar em provas. O que mais 

me marcou foi a resposta direcionada a minha pergunta do chargista Rodrigo 

Brum.  

Izabela: Eu não gostava de ler e nem de ver charges porque eu nunca entendia o 

sentido, mas agora eu entendi mais sobre a charge. O que mais me marcou foi o 

vídeo do Rodrigo Brum, pois ele tirou todas as minhas dúvidas sobre charge.  

Maurício: A experiência foi muito boa, principalmente a parte que vemos os 

vídeos que os chargistas mandaram para nós. 

 

(Refletindo sobre a ação) 

As expressões “o que mais me marcou”, “achei muito importante” e “a melhor 

experiência durante toda a pesquisa” são reveladoras da singularidade da experiência 

vivenciada. Trazer o aluno para dentro e não o deixar às margens da aprendizagem faz 

toda a diferença. Logo, agregar mais e mais vozes heterogêneas ao dialogismo 

discursivo só enriquece o processo de aprendizagem e a construção do conhecimento. 

 

3.5 Produção de charge 

 

Durante todo o projeto, os estudantes adquiriram um amplo conhecimento 

sobre a constituição linguística e discursiva do gênero charge. Além disso, foram 

incentivados a ler não apenas as palavras, mas também o mundo e os discursos sociais, 

políticos, econômicos e outros inerentes ao momento histórico em que vivemos. Assim, 

no penúltimo plano de ação, solicitei aos alunos que produzissem charges. O trabalho 

poderia ser desenvolvido em duplas, grupos ou individualmente. Os estudantes 

deveriam refletir sobre os acontecimentos discursivos e se posicionarem criticamente 

não mais mediante a leitura de uma charge, mas através da produção de uma charge. 

Conforme Bakhtin (2003, p. 13), o conhecimento do autor vem de seu excedente de 

visão, de sua exotopia diante dos acontecimentos. Ele “deve tornar-se outro em relação 

a si mesmo, olhar para si mesmo com os olhos do outro”. 

Essa proposta pedagógica oportunizou o exercício da função autoral exercida 

pelo sujeito. Segundo Orlandi (2001, p. 75), “a função discursiva autor é a função que 

esse eu assume enquanto produtor de linguagem, produtor de texto”. Exige que o sujeito 

domine mecanismos discursivos fazendo com que o texto produzido seja coerente e 

respeite as normas estabelecidas pela gramática, pelos gêneros, pelos critérios de 
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adequação, entre outros. A autora ainda acrescenta que a função autoral envolve uma 

inserção cultural e um posicionamento diante do momento histórico e social.   

Na execução do plano de ação número seis, os alunos apresentaram as suas 

produções realizadas em grupos. Assim procedi: 

1º - a sala foi organizada em semicírculo. 

2º - pedi aos grupos que apresentassem as charges produzidas.  

3º - solicitei aos grupos que trocassem as charges entre si para realizar a leitura.                       

4º - concedi um tempo de cinco minutos para a primeira leitura em grupo e 

depois abrimos para um debate coletivo sobre os textos produzidos. 

A aula foi filmada e posteriormente feita à transcrição das falas. Abaixo, segue 

a análise de algumas charges e das leituras realizadas.        

 

                    Charge 30 – Você concorda? 

 

                                    (Produção de charge: grupo A, 06 de maio 2018) 

 

A charge apresenta dois tubos de ensaio usados em laboratórios de ciência. 

Ambos possuem a mesma quantidade de líquido, no entanto, no primeiro, está escrito 

“óleo”, representado ela cor amarela, e “água”, representada pela cor azul. No segundo, 

vemos as mesmas cores, mas dessa vez representam respectivamente as palavras 

“política e religião”.  Vemos que a charge produzida retoma um velho debate. Religião 

e política há muito são vistas pelo senso comum como instâncias que não dialogam ou 

que não podem ser discutidas. Também vemos o discurso da química de que água e 

óleo, por possuírem polaridades diferentes, não se misturam, funcionando como uma 

metáfora ou uma analogia. A partir do título da charge, o grupo autoral já exorta o leitor 

a se posicionar quanto à questão levantada. Veja-se o que foi dito pelos grupos “B e C”.  
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Tem dois copos. O primeiro mostra a reação química sobre a água e o óleo. 

Quando você coloca o óleo e a água juntos, o óleo sempre fica em cima da 

água. O segundo copo mostra a mesma imagem, só que troca o nome do óleo 

e da água. Onde tá o óleo coloca política e onde tá a água fica o nome de 

religião. Aí dá pra entender que a política sempre está acima da religião. Mas 

como o óleo tá muito pouco na imagem dá pra entender que religião ela tem 

muito mais coisas importantes que a política. A pergunta é se nós 

concordamos se a política está acima da religião. A religião tem coisa mais 

importante que a política. (Atividade de leitura em grupo B). 

A charge mostra que política e religião não se misturam porque cada uma 

tem uma ideologia diferente. Concordamos que não se misturam. (Atividade 

de leitura em grupo C). 

 

O grupo “B”, após descrever a charge, entende que a quantidade de óleo é 

menor do que a de água, porque a religião, a água, é mais importante que a política, o 

óleo. O fato de o óleo ficar por cima da água foi lido como se a política estivesse acima 

da religião. E, ao pensarem na pergunta proposta no título da charge, se posicionam 

dizendo que a religião “tem coisa mais importante que a política”. Todavia, não 

disseram quais seriam essas coisas. 

O grupo “C”, no entanto, se apega ao que já foi dito pelo senso comum e 

conclui que religião e política não se misturam. E até diz concordar com isso. No 

entanto, quando indagados por que concordam com essa ideia, não souberam explicar as 

razões.  

 

Charge 31 – Homem de bem 

 

(Produção de charge, grupo B, 06 de maio de 2018) 

 

O debate do “homem de bem”, ou quem seria esse homem de bem, veio à tona 

durante a discussão de um projeto de lei que objetiva armar o cidadão. Na charge, o 

grupo usa uma digital de cor vermelha como a representatividade desse sujeito, o 

homem de bem. Os grupos A e C leram a charge e relacionaram a expressão homem de 
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bem com o discurso da legalização do porte de armas e com vários outros 

interdiscursos. 

  

Essa charge fala sobre o homem de bem e traz uma digital. Nós entendemos 

que o homem de bem hoje em dia é aquele que tenta pregar tudo ao extremo, 

sabe, ele é mais ou menos extremista. E o vermelho representa o sangue, 

porque ele está sendo extremista querendo matar outras pessoas. (Atividade 

de leitura em grupo/grupo A). 

Nós entendemos que fala homem de bem porque eles querem legalizar as 

armas para os “homens de bem”. E se liberar as armas pra todo mundo, vai 

ter muito sangue porque as pessoas não medem as consequências na hora da 

raiva, né? E com uma arma na mão ela faz o que quer. (Atividade de leitura 

em grupo/ grupo C). 

 

O grupo “A” afirma “que o homem de bem hoje em dia é aquele que tenta 

pregar tudo ao extremo, sabe, ele é mais ou menos extremista”. Esse discurso diverge 

das ideologias políticas de direita que tomaram conta do Brasil nos últimos anos. O que 

se tem dito é que o homem de bem seria aquele sujeito que cumpre com os seus 

deveres, tem boa postura moral, é justo, não negocia seus valores e, por não fazer mal a 

ninguém, tem o direito de portar uma arma para defender a si mesmo e a sua família. 

Assim, quando o grupo chama o “homem de bem” de “extremista”, implica dizer que 

ele pertence a grupos sociais que não respeitam os direitos individuais, não dialogam, 

não há meios-termos e não aceitam conviver com a diversidade de modo geral. 

O grupo continua “e o vermelho representa o sangue porque ele está sendo 

extremista querendo matar outras pessoas”. Embora não se especifique quem seriam 

essas pessoas, podemos afirmar que essa interpretação dialoga com o discurso de que 

bandido bom é bandido morto. De fato, a ideia de que o chamado homem de bem quer 

matar pessoas é muito incoerente. Mas essa contradição foi utilizada pelo grupo como 

um argumento que ratifica o extremismo do chamado homem de bem, que parece não 

ser tão bonzinho assim, ou seja, o grupo problematizou essa concepção. 

O grupo “C” coloca entre aspas a expressão “homem de bem”. O uso das aspas 

põe em suspenso a bondade desse homem, uma vez que ele estará com uma arma na 

mão. Ainda declara que “se liberar as armas pra todo mundo, vai ter muito sangue 

porque as pessoas não medem as consequências na hora da raiva”. Esse enunciado 

reforça a ideia de que os seres humanos, quando irritados, agem por instinto e não 

medem as consequências, sendo, portanto, muito perigosa a liberação das armas. O que 

seria para dar mais segurança poderá resultar em muito sangue.  
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Charge 32 – ENEM 

 

(Produção de charge, grupo C, 06 de maio de 2018) 

 

Nessa charge, vemos um desenho caricato do caderno de provas do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). O caderno está com um rosto preocupado e triste 

ao pensar que se saiu mal nas questões relacionadas à segurança. 

O ENEM tem sido uma pedra no caminho dos estudantes brasileiros. A 

metáfora se justifica, visto que o ENEM é um obstáculo a ser vencido para o ingresso 

em uma universidade. Devido a isso, as práticas pedagógicas, desde o primeiro ano do 

ensino médio, já são pensadas, organizadas e centralizadas no tão afamado exame.  

No entanto, todos os anos sai na mídia que o ENEM enfrenta diversos 

problemas de segurança. Por exemplo: vazamento de questões, quadrilhas que 

controlam pontos eletrônicos para ditar o gabarito das provas, roubo de provas, uso de 

celulares e redes sociais no momento da prova e outros. Isso, consequentemente, tem 

levado o Ministério da Educação (MEC) a reforçar as medidas de segurança. O grupo 

“C” dialoga com esses acontecimentos discursivos e, através de um desenho, 

personificou um dos cadernos de provas do ENEM, que, ao refletir sobre o seu 

desempenho, afirma: “saí mal nas questões de segurança”.  

Eis algumas leituras produzidas pelo grupo A e B: 

  

A charge fala que o Enem não é seguro. Existem comentários de que as 

pessoas vão fazer inscrição do Enem e acabam mentindo pra poder ter mais 

vantagens sobre as outras pessoas. (Atividade de leitura em grupo /grupo A).    

A charge mostra o caderninho rosa do Enem e fala que saiu mal nas questões 

de segurança. O Enem é feito pelo MEC, o Ministério da Educação, eles não 

falam muito sobre a questão de segurança no país, não falam muito sobre 

essa questão. Só isso. (Atividade de leitura em grupo/grupo B).    
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O comentário do grupo “A” menciona outra possível fraude no ENEM. Alguns 

candidatos “acabam mentindo pra poder ter mais vantagens sobre as outras pessoas”. 

Talvez, ao preencherem o questionário socioeconômico ou as informações pessoais, 

alguns omitem ou acrescentem informações que de alguma forma os beneficiem no 

exame. 

O grupo “C” compreendeu que a charge está denunciando outra coisa. Para 

esse grupo, o ENEM não fala “muito sobre a questão de segurança no país”. Nessa 

perspectiva, a crítica seria quanto ao conteúdo do ENEM, que não vem abordando 

questões relacionadas à segurança no Brasil, e não sobre os problemas enfrentados para 

manter a segurança na realização do exame. 

 

3.5.1 Refletindo sobre a ação  

 

Na sala de aula, estavam presentes grupos autores, grupos leitores e suas 

produções. À medida que cada leitura era apresentada, os autores concordavam ou até 

se surpreendiam com o sentido construído pelo grupo leitor. O que foi lido e debatido 

não foi a intencionalidade dos grupos autores, mas a efetividade do dito e discursivizado 

nas charges a partir da posição exotópica dos leitores. Conforme exposto por Orlandi, 

(2012a), embora exista uma previsibilidade de leitura para um texto, o inesperado ou o 

imprevisível derivam do contexto social, ou seja, uma mesma materialidade pode 

produzir sentidos diversos. E isso ficou evidenciado nas leituras e nas charges 

produzidas.  

Tudo que foi produzido nesta dissertação, desde o início, contribuiu para a 

edificação de um produto educacional.  Este é fruto de todas as ações de estudo, 

reflexão e intervenção que fizeram parte da pesquisa. Agora, com prazer, lhes apresento 

o produto educacional!  
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APRESENTAÇÃO 

 

Caro (a) professor (a) da Educação Básica, 

 

Durante a minha prática docente, ao trabalhar com leitura no ensino médio, 

vivenciei várias situações em que o aluno sabia decodificar o texto, mas possuía 

dificuldades em estabelecer relações entre os ditos no texto, o mundo social e as 

condições de produção. Estou ainda mais incomodada com essa condição de leitura dos 

nossos alunos, visto que, na era digital em que vivemos, todos somos bombardeados por 

informações, muitas vezes fake news, as quais diariamente nos influenciam. Assim, é de 

fundamental importância que os nossos jovens desenvolvam uma leitura crítica que 

dialogue com os aspectos históricos e sociais a fim de se posicionarem diante dos textos 

que lhes são cotidianamente expostos em sala de aula, nas redes sociais ou em qualquer 

outra mídia. Afinal, “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 

leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele” (FREIRE, 1989, 

p. 9). 

 De fato, nos últimos 20 anos, houve grandes avanços no ensino de leitura no 

Brasil. Isso fica evidente ao observarmos os livros didáticos e as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006). Todavia, ainda se veem propostas 

de leitura que se prendem à mera decodificação, e o texto é abordado apenas como 

pretexto para o ensino de gramática. Além disso, essas práticas de leitura não 

apresentam propostas de atividades com gêneros discursivos na dimensão em que esse 

tema deve ser trabalhado, pois se limitam aos elementos composicionais e não alcançam 

os discursos. Consequentemente, como vêm evidenciando os exames nacionais e 

internacionais,
16

 tem-se formado, em sua maioria, um sujeito leitor passivo que apenas 

extrai informações prontas dos textos e é incapaz de enxergar os múltiplos sentidos da 

linguagem discursiva. 

Diante desse panorama, apresento um produto educacional, fruto da minha 

dissertação de mestrado, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino na 

Educação Básica – Mestrado Profissional do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 

                                                             
16 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) e Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB). 
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Educação da Universidade Federal de Goiás (UFG), realizado no período de 2016 a 

2019.  

O objetivo da dissertação foi compreender como o gênero discursivo charge 

está sendo trabalhado nas aulas de Língua Portuguesa para construir o sujeito leitor 

crítico no ensino médio e quais procedimentos de leitura possibilitam a compreensão 

dos discursos presentes nas charges.   

Neste e-book, apresento uma breve revisão dos pressupostos teóricos que 

fundamentaram a pesquisa, algumas considerações sobre o gênero discursivo charge, 

relato de cinco experiências vivenciadas com a leitura da charge em uma perspectiva 

discursiva, lembretes e sugestões metodológicas, planos de ação e os momentos de 

reflexão que sucederam as práticas pedagógicas em uma turma do segundo ano do 

ensino médio, em uma escola pública militarizada. 

Durante todo o trabalho foram utilizadas metodologias em que o aluno é 

reconhecido como sujeito de discurso e capaz de estabelecer relações entre o enunciado 

da charge e o momento histórico, político e social. Assim, este aluno-leitor do ensino 

médio teve sua voz ouvida e seus posicionamentos evidenciados, uma vez que a charge, 

ao chegar à sala de aula, não perdeu a sua força enunciativa de crítica e reflexão. Por 

conseguinte, esse estudo motiva você, professor (a), a se distanciar das receitas prontas 

“do que fazer”, mas buscar entender o ensino, a prática, o fazer pedagógico 

problematizando-o com o intuito de constantemente  aprimorá-lo de acordo com a luz 

teórica e as idiossincrasias de sua realidade pedagógica. Faço minhas as palavras de 

Prado Filho (2006, p. 33) ao dizer que “ao entrar em contato com o seu sujeito de 

pesquisa, não se deve buscar impor a ele a sua teoria, mas ser capaz de aceitar as 

descobertas e surpresas da subjetividade cotidiana”.  

 

 

Boas reflexões, 

                                                                          Um abraço afetuoso, 

                                                                                                 Eunice  
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À LUZ DA TEORIA DO DISCURSO 

 

A concepção da análise do discurso de linha francesa que surgiu na França, em 

1960, com Michel Pêcheux, acredita que tanto o leitor quanto o autor são sujeitos 

heterogêneos, produtores de sentido e influenciados por aspectos sociais, históricos e 

ideológicos, não havendo, assim, neutralidade nem transparência na linguagem. Ocorre 

uma mudança de visão em relação ao texto, “sai-se do positivismo da estrutura e instala-

se em uma posição materialista, a que privilegia o processo e articulação entre estrutura 

e acontecimento” (ORLANDI, 2016, p. 22). 

Assim, o foco da análise do discurso não será a frase, a palavra ou a estrutura; 

não se fala em emissor e receptor, mas em sujeitos que se alternam como enunciadores. 

É de fundamental importância a relação entre língua, história e sujeito. Por conseguinte, 

a análise do discurso objetiva a prática de linguagem na sociedade, pois as construções 

linguísticas estão ligadas ao contexto social, ou seja, as ideologias presentes em um 

discurso são diretamente determinadas pelo contexto político-social em que vive o seu 

autor/enunciador (ORLANDI, 2001). 

A análise do discurso não se interessa apenas pelo produto, mas pelo processo 

de constituição dos discursos. Anseia compreender como aquilo que se diz se relaciona 

com o que não se diz e quais são as relações entre outros discursos produzidos num 

mesmo contexto histórico, social e ideológico (ORLANDI, 2016). Logo, não é apenas 

interpretar o texto, mas compreender como ele produz sentidos a partir das posições do 

sujeito que é constituído pela linguagem, pelo discurso e pela ideologia.  

Outro autor que se destaca nos estudos do discurso, embora não seja da análise 

do discurso de linha francesa, é Mikhail Mikhailovich Bakhtin, pesquisador, pensador e 

filósofo russo que, junto com o Círculo, contribuiu significativamente para os estudos 

da linguagem na perspectiva social. O pensamento bakhtiniano tem como foco o 

discurso e a linguagem em uso.  Não lhe é relevante estudar a língua como um sistema 

abstrato de regras nem retirar a vida e a função social da linguagem. Enxerga o discurso, 

ou seja, a língua em ação, o enunciado vivo e socialmente construído por meio de 

diversas interações. Dessa forma, propõe uma metalinguística ou translinguística que 

consiste no estudo do funcionamento da linguagem por meio das relações dialógicas 

enunciativas. “A palavra é a ponte lançada entre mim e os outros” (BAKHTIN; 

VOLOCHINOV, 2006, p. 117). É na interação dialógica com o outro que a linguagem e 

o próprio “eu” se constituem. 
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Ao se debruçar sobre o estudo dos enunciados, Foucault (2008) diz que o 

enunciado não é uma unidade do mesmo gênero da frase, da proposição ou ato de 

linguagem; não é uma unidade como um objeto material; não é simplesmente o uso de 

um conjunto de elementos linguísticos por um sujeito falante e nem uma estrutura. 

Assim, os enunciados possuem várias vozes, valores e ideologias que são 

determinantes na sua construção, desde as escolhas das palavras até o lugar do dizer.  

Exemplo disso é o enunciado “a greve acabou” ou “uma nova greve é deferida”. Ele 

adquire sentidos diferentes se for usado pelo patrão, pelo sindicato ou mesmo pelos 

trabalhadores em diferentes contextos históricos e sociais. Bakhtin (2016, p. 74) diz que 

“cada texto como enunciado é algo individual, único e singular”. 

Consoante Pêcheux (1997a), a partir de um acontecimento real, nasce um 

acontecimento discursivo, visto que as condições históricas interferem na língua. O 

discurso se constrói no movimento das falas escritas ou orais nos enunciados. 

 

Todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de 

si mesmo, se descolar discursivamente de seu sentido para derivar para outro 

[...] todo enunciado, toda sequência de enunciados é, pois, linguisticamente 

descritível como uma série de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar à 

interpretação. É nesse espaço que pretende trabalhar a análise do discurso. 

(PÊCHEUX, 1997a, p. 53). 

 

Diferentemente da oração, que é uma unidade do texto, o enunciado tem 

axiologia, valor, posicionamento que precede e antecede a muitos outros, os quais 

edificam um entrelaçado de interdiscursividade. Dessa forma, os enunciados estão no 

mundo do discurso em uso e constituem uma contrapalavra responsiva aos demais 

(BAKHTIN, 2010). Embora seja necessária a estrutura da língua, a comunicação só 

acontece mediante enunciados, visto que é a atribuição de valor que transformam 

qualquer corpo físico em signo ideológico, pois “tudo que é ideológico possui um 

significado” (BAKHTIN; VOLOCHÍOV, 2006, p. 31). Essa é a dimensão “sine qua 

non” dos enunciados. 

Bakhtin (2016) esclarece que o enunciado é uma situação real da comunicação 

discursiva e se diferencia da noção de frase como unidade puramente gramatical. Os 

enunciados, unidade comunicativa, irão formar vários outros. Uma palavra adquire 

diversos sentidos, dependendo do contexto de produção (sujeito e situação) em que é 

realizada. Considera Bakhtin que: 
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Todo enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva de um 

determinado campo [...] todo enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de 

outros enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de 

comunicação discursiva. Todo enunciado deve ser visto antes de tudo como 

uma resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo [...] 

todo enunciado é repleto de variadas atitudes responsivas a outros enunciados 

de um dado campo da comunicação discursiva. (BAKHTIN, 2016, p. 57, 

grifo do autor). 

 

Visto que o enunciado é uma unidade do discurso, é de fundamental 

importância perceber os vínculos entre os enunciados e a relação que mantêm com o 

contexto de produção. Bakhtin diz: 

 

O discurso só pode existir de fato na forma de enunciados concretos de 

determinados falantes, sujeitos do discurso. O discurso sempre está fundido 

em forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso, e 

fora dessa forma não pode existir. (BAKHTIN, 2016, p. 28). 

 

Assim, o enunciado marca diferentes posições sociais e é o lugar da 

contradição e do sentido, da polifonia, ou seja, das várias vozes sociais, pois é complexo 

e vivo. De acordo com Fiorin (2017), a preocupação com os enunciados justifica-se 

tendo em vista que estes não são neutros, mas ideológicos. Portanto, é imprescindível 

estabelecer relações e não tentar compreender o enunciado em um isolamento em si 

mesmo, mas “tornar-se livre para descrever, nele e fora dele, jogos de relações” 

(FOUCAULT, 2008, p. 32).  O filósofo ainda reitera: 

 

Não há enunciados livres, neutros e independentes; mas sempre um 

enunciado fazendo parte de uma série ou de um conjunto, desempenhando 

um papel no meio dos outros, neles se apoiando e deles se distinguindo: ele 

se integra sempre em um jogo enunciativo. (FOUCAULT, 2008, p. 112, grifo 

nosso). 

 

O enunciado é o que é efetivamente dito, o que pode ser dito. Esse dito é o que 

explica não só a situação enunciativa, mas outros enunciados em rede. A explicação dos 

ditos está em outros ditos e nas condições de possibilidade desse dizer, pois o discurso e 

o seu momento histórico apresentam fortes relações. Argumentando sobre isso, Orlandi, 

(1987) afirma que o enunciado é uma função. No nível de função, ele atravessa em uma 

relação diagonal e não vertical, pois é cruzado por vários campos discursivos. Dessa 

forma, não dá para cercar o enunciado, pois este não remete a uma forma única. Ele é 

heterogêneo e tem sua raridade marcada pela dispersão. 
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Gêneros do discurso  

Antes, porém, de se entender plenamente o estudo dos gêneros do discurso, é 

necessária a compreensão da relação entre  o conceito de ato/atividade e os gêneros. Em 

conformidade com Bakhtin (2010), o ato não pode ser separado da sua realidade 

histórica e social. A vida é um ato complexo, e cada ato de pensar e agir é singular em 

seu conteúdo. Logo, o ato é da ordem do irrepetível. Para Sobral (2005), o ato não é a 

ação física em si, mas todo agir humano é um ato. O ato envolve a vida, cada gesto, 

experiências vivenciadas, pensamento e sentimento. 

Todos os seres humanos são evento, pois participam da vida e da cultura. Essa 

eventicidade se dá na alteridade de modo responsável e responsivo, não havendo álibi 

para não ser assim. O sentido se entrelaça ao ato, assim o ato não é apenas racional, é 

também responsável e responsivo, tendo em vista que, ao responder, o “eu” se 

posiciona. Isso significa que o “eu” e o “outro” não podem viver em uma relação de 

indiferença. O não álibi obriga a reconhecer o fator próprio do ato – a participação de 

cada um é singular no tempo e no espaço social que ocupa. Diante da singularidade do 

ato, o próprio Bakhtin reconhece que descrevê-lo de maneira clara e distinta em termos 

teóricos é um desafio.  

 

O ato – considerado não a partir de seu conteúdo, mas na sua própria 

realização – de algum modo conhece, de algum modo possui o existir 

unitário e singular da vida [...] o ato não vê somente um contexto único, mas 

também o único contexto concreto, o contexto último, com o qual relaciona 

tanto o seu sentido assim como o seu fato. (BAKHTIN, 2010, p. 79, grifo do 

autor). 

 

O conhecimento sobre o ato/atividade e suas singularidades é essencial para 

vivenciar o uso efetivo da linguagem em situações sociais diversas. Sentir o ato 

concreto da vida na linguagem é não retirar a pulsão de vida do gênero do discurso. 

E é pensando no ato e de dentro da própria eventicidade que Bakhtin descortina 

e compreende os gêneros do discurso. Toda construção linguística social é enformada 

pelos gêneros. Conforme Bakhtin (2016), os gêneros do discurso são múltiplos e 

possuem uma riqueza infinita, inesgotáveis possibilidades, visto que mergulham e 

emergem-se do mundo da vida e do social. Além disso, possuem o elemento 

fundamental para a sua versatilidade, são relativamente estáveis. Consentem alterações 

por influência do momento histórico, social e cultural em que estão inseridos. 
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No dizer de Machado (2005), os gêneros não têm um início original e nem uma 

morte definitiva e não se restringem ao mundo da escrita. Os gêneros do discurso estão 

inseridos em diversos campos (esferas) de produção discursiva, tais como: jornalístico, 

religioso, publicitário, cinematográfico, pedagógico, científico, midiático e muitos 

outros. Bakhtin (2016) postula: 

 

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 

linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse uso 

sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é claro, 

não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua efetua-

se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos 

pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. (BAKTHIN, 

2016, p. 11). 

 

Bakhtin diferencia os gêneros do discurso em primários e secundários. Os 

primários são os produzidos em circunstâncias enunciativas mais simples, 

especialmente na oralidade, e fazem parte da linguagem cotidiana e espontânea. Por 

exemplo: conversas do dia a dia com amigos, colegas de trabalho, vendedores, 

familiares e outras trocas verbais que não exigem muita elaboração linguística.  Já os 

gêneros secundários são discursos, em sua maioria, escritos e linguisticamente mais 

elaborados e complexos. Tais como: romances, teatro, discurso político, editorial, 

palestras e teses. Embora o autor diferencie os gêneros em primários e secundários, é 

importante entender que tanto o primário como o secundário se incorporam e se 

transformam em outros. Assim, o incorporado será primário em relação ao secundário. 

De fato, alguns gêneros são mais livres e criativos enquanto outros são mais 

estruturados, não obstante, quanto mais se vivencia um determinado gênero, mais se 

obtém o domínio sobre ele.  

O filósofo ainda elucida a questão ao dizer que os gêneros do discurso possuem 

três elementos: 

 

o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional – estão 

indissoluvelmente ligados no conjunto do enunciado e são igualmente 

determinados pela especificidade de um campo de comunicação. 

Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, 

os quais denominamos gêneros do discurso (BAKTHIN, 2016, p. 12). 

 

O tema é o horizonte de sentido do discurso e marca as intenções, as direções e 

as condições de produção. Assim, envolve a enunciação como um todo, pois se 

relaciona aos signos ideológicos, aos atravessamentos, aos interdiscursos e às vozes 
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argumentativas. Desse modo, o tema não se repete, visto que o conteúdo temático é 

criado no ato concreto, na interlocução com o outro, na alteridade. Mesmo quando o 

enunciado é idêntico ao proferido anteriormente, as condições de produção ou a 

enunciação nunca serão as mesmas. 

O estilo constitui as diferentes maneiras de organizar a linguagem dentro de um 

determinado gênero do discurso. Ele atende a um específico campo discursivo em que o 

gênero se insere e, mediante as escolhas linguísticas, o autor cria uma imagem. Esta 

poderá contravir ao período histórico e até mesmo ao que se espera do próprio gênero. 

Assim, é válido salientar que o estilo não é apenas individual, mas também coletivo. 

Segundo Fiorin (2017), o estilo é fruto de uma visão de mundo. Já a construção 

composicional é a enformação que o gênero adquire e faz parte da ordem do repetível. 

Os gêneros do discurso constituem as diversas formas de atuar linguisticamente 

no mundo social. Em vista disso, os três componentes do gênero (o conteúdo temático, 

o estilo e a construção composicional) não devem ser observados separadamente, mas 

como dimensões que se contemplam e se completam. 

 Letramento  

O letramento vai além do contexto de aprendizagem e busca os significados 

sociais da leitura e da escrita, ou seja, atravessa a alfabetização e chega ao social.  

Consoante Street (2014), há dois tipos de letramento – ideológico e autônomo.  

 

Um modo “ideológico” [...] força a pessoa a ficar mais cautelosa com 

grandes generalizações e pressupostos acalentados acerca do letramento “em 

si mesmo”. Aqueles que aderem a este segundo modelo se concentram em 

práticas sociais específicas de leitura e escrita. O modelo exalta a 

importância do processo de socialização na construção dos significados do 

letramento para os participantes e, portanto, se preocupam com as 

instituições sociais gerais por meio das quais esse processo se dá, e não 

somente com as instituições “pedagógicas”. (STREET, 2014, p. 44, grifo 

nosso). 

 

Quando as ações de letramento estão situadas no social e nas práticas 

discursivas, este é ideológico. Isso significa que a palavra não é tida como neutra, 

porque toda palavra tem uma intencionalidade e um propósito. Implica o conceito de 

letramento engajado com o social e não distante das práticas cotidianas de discurso. 

Contudo, quando o evento de letramento é desgarrado, separado ou independente das 

práticas sociais de leitura e escrita, este é autônomo.  



176 
 

Para a autora Ângela Kleiman, uma das seguidoras de Street no Brasil, “os 

estudos do letramento partem de uma concepção de leitura e de escrita como práticas 

discursivas, com múltiplas funções e inseparáveis dos contextos em que se 

desenvolvem” (KLEIMAN, 2007, p. 4). Dessa forma, o letramento é a condição do 

sujeito que consegue usar a leitura e a escrita em suas práticas sociais. Esse sujeito é 

capaz de, através da linguagem, resolver o que lhe é solicitado pela sociedade letrada e 

transformar seu lugar social. 

Para a realização do letramento como prática social, é necessária a mediação de 

um professor comprometido com a transformação do sujeito, um agente de letramento.  

Em um evento de letramento ideológico, o qual busca no social o seu referente 

constante, o professor acolhe o saber do aluno e o integra na enorme rede de 

conhecimento que está sendo construída. Ocorrem assim experiências reais de uso da 

leitura e da escrita. É de fundamental importância pensar na produção, na recepção e na 

circulação dos textos lidos e produzidos pelos alunos a fim de conferir um valor social 

ao trabalho com a linguagem no contexto escolar. Kleiman afirma: 

 

Um evento de letramento ─ não se diferencia de outras situações da vida 

social: envolve uma atividade coletiva, com vários participantes que têm 

diferentes saberes e os mobilizam (em geral cooperativamente) segundo 

interesses, intenções e objetivos individuais e metas comuns. A prática social 

como ponto de partida e de chegada. (KLEIMAN, 2007, p. 5). 

 

A mediação pedagógica deve acontecer com bases dialógicas de trocas entre o 

professor e os estudantes, não como imposição de um sobre o outro. O mediador ou a 

mediadora é o agente simplificador ou condutor da aprendizagem. 

Certamente, desenvolver uma experiência de letramento crítico implica 

provocar posicionamentos dos alunos em relação ao que é dito. Tira as estabilidades dos 

sentidos e também potencializa certa “instabilidade pedagógica”. No sentido de que não 

tem nada pronto e fechado, mas todas as situações e práticas podem ser revistadas e 

aprimoradas. 
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A charge 

A charge vem da palavra francesa “charger”, que significa carregar ou 

exagerar. Tem caráter burlesco e provoca o riso, a comédia e a paródia. É muito ligada a 

fatos do cotidiano. “A agressividade é a fonte de onde brota seu humor como discurso 

que repercute atos, reações públicas, opções partidárias e determinações ideológicas” 

(TEIXEIRA, 2005, p. 83). Está fortemente ligada à realidade e a expressa através do 

humor. Conta uma história com personagem representativo de um sujeito real. É 

temporal e momentânea. 

De acordo com Teixeira (2005, p. 11), “a charge é uma arma de grosso calibre 

a serviço da manifestação de uma opinião pública [...] a proposta não é registrar o real, 

mas significá-lo.” Para o autor a charge é um gênero que transgride, visto que é 

insurgente ao próprio gênero jornalístico, pois não possui o tom sério, objetivo e 

imparcial da notícia. Não é outra notícia, mas reproduz uma notícia com subjetividade, 

ousadia e parcialidade evidente. Alem disso, é questionadora das verdades estabelecidas 

pelo discurso da razão. O discurso é “parte integrante de uma discussão ideológica em 

grande escala: ele responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e 

objeções potenciais, procura apoio” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2006, p. 128). 

Assim, o discurso materializado na charge responde a diversos outros ditos e é 

libertador no sentido de “gritar” e demonstrar o posicionamento do chargista diante de 

um fato social. Ela provoca o leitor e, muitas vezes, lhe tira a segurança de conceitos. 

A linguagem que constitui a charge é formada por diversas interações verbais e 

visuais. Sendo assim, a charge é um gênero multimodal que possui diversas formas e 

recursos para organizar a disposição gráfica do texto a fim de conceber os sentidos. 

Desenhos, caricaturas, cores, movimentos, palavras, traços tipográficos, infográficos, 

balões, quadros, onomatopeias, tipos de entonação, gestos e vários outros elementos 

icônicos muito significativos para a construção dos sentidos na leitura (DIONÍSIO, 

2006). 

Este gênero cumpre bem a função de leitura constitutiva do sujeito leitor 

crítico, pois é um gênero que trabalha muito o senso crítico e atualidades. É discursivo, 

polissêmico, habitado por discursos alheios, constitui uma teia discursiva capaz de 

negar, polemizar, ridicularizar e, acima de tudo, criticar os fatos sociais. Sem dúvida, 

um lugar de embates, contradições e tensões que deverá tirar o chão do leitor, por assim 

dizer, e impulsionar novos horizontes de sentidos.  
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Sem dúvidas, olhar a charge na perspectiva do discurso é perceber o seu 

movimento social, o gênero em sua eventicidade, e não uma unidade linguística estática 

dentro da aula ou um texto retalhado e didatizado. Consoante Giovani e Souza (2014, p. 

132), “o gênero não se ensina. É algo que se vive ou não no interior da escola”. A 

leitura, nessa perspectiva, constitui uma luta entre a exotopia do leitor e a própria 

criação estética do autor/criador, a qual é fruto de um lugar singular no mundo. É uma 

leitura plural na qual o texto é o ponto de partida para enxergar as variadas estratégias 

utilizadas pelo autor.   

Galeano (2002) conta a história de um garoto que não conhecia o mar e que, 

diante da imensidão, pede ao seu pai que lhe ensine a olhar. A charge é metaforicamente 

o mar – possui uma imensidão de sentidos. Assim como o pai do garoto, os educadores, 

à luz da teoria, têm a responsabilidade, sem nenhum álibi, de “ensinar” o aluno a 

compreender o que antes não enxergava ou ignorava. É preciso “ensinar” a olhar, no 

sentido de apontar direções, a fim de enxergar exotopicamente os heterodiscursos 

constitutivos da teia enunciativa.  

Lembrete   

Ao selecionar as charges que levará para a sala de aula, você, professor, deverá 

refletir sobre os conhecimentos que os alunos eventualmente já possuam e a relevância 

social da temática desenvolvida na charge. Assim, ao apresentar a charge, não centralize 

a leitura como que fechando os sentidos em torno do seu horizonte e negando a 

dispersão. Na verdade, devemos ouvir o que os alunos em sua exotopia têm a dizer 

sobre a charge antes de qualquer interferência. E a partir da contemplação exotópica dos 

alunos, você saberá onde atuar a fim de exercer uma força centrífuga que possibilite 

abertura dos sentidos.  
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              RELATO DE EXPERIÊNCIA I  

O exercício do debate 

As charges do dia 

 
Gilson. Disponível em: <https://bit.ly/2SimMTf>. Acesso em: 11 abr.2018 

 

 

 

Adnael. Disponível em: <https://bit.ly/2DTtQBJ>.Acesso em: 09 abr. 2018. 

 

 

 

Brum. Disponível em:  < https://bit.ly/2RFAH61> Acesso em: 11 abr. 2018. 

 

 

 

https://bit.ly/2SimMTf
https://bit.ly/2RFAH61
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Se tentarem enterrar uma ideia ela brota renovada e com mais força! 

 

     Ronchi G. Disponível em: <https://bit.ly/2QsyDkv>. Acesso em: 08 abr. 2018. 

 

 

 Plano de ação I 

OBJETIVOS  

* Refletir sobre a estrutura e a linguagem usada nas charges. 

* Identificar e compreender os discursos na charge. 

* Ler charges diversificadas.  

* Ouvir o outro e compreender os seus argumentos. 

METODOLOGIA 

* Aula expositiva e dialogada. 

* Atividade de leitura em grupo: debate/escrita.  

* Debate coletivo 

RECURSOS 

* Datashow  

* Charges coloridas  

 AVALIAÇÃO  

* Produção oral 

* Produção escrita: materialização do debate em grupo e coletivo. 

O objetivo da aula era que os alunos lessem as charges e debatessem os efeitos 

de sentido resultantes da relação intradiscursiva e interdiscursiva. Não era relevante para 

a pesquisa verificar se o leitor-aluno era a favor ou contra a prisão do ex-presidente 

Lula, mas observar a leitura realizada, os atravessamentos discursivos que influenciaram 
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os posicionamentos, ou seja, observar o processo de leitura, a construção do gesto 

interpretativo (ORLANDI, 2012b). 

 COMO FIZ ISSO...  

 Organização dos grupos: quatro grupos de até oito componentes. Os 

grupos puderam escolher se ficariam em sala de aula ou em algum 

“cantinho” no pátio da escola.  

 Realização de um debate regrado em três momentos distintos: 

primeiro, em pequenos grupos; segundo, em uma discussão coletiva e 

terceiro, a materialização das discussões por meio de um texto escrito. 

 Distribuição das charges: quatro charges de diferentes autores. As 

charges foram produzidas na primeira quinzena do mês de abril de 2018 

e divulgadas em diferentes sites, blogs e redes sociais (facebook, 

instagram e twitter). Todas remetem ao mesmo acontecimento, prisão 

do ex-presidente Lula, ocorrida no dia sete de abril de 2018.  

 Orientações: os estudantes foram orientados a estabelecer as relações 

existentes entre os enunciados das charges e os vários discursos que 

circulam socialmente.  

 Tempo: foram concedidos quinze minutos para debate em grupo, vinte 

minutos para o debate coletivo e mais quinze para as conclusões serem 

assentadas por escrito.  

 Mediação: Durante o debate, coordenei as discussões e não me 

posicionei em relação ao exposto pelos alunos. 

 

  Refletindo sobre a ação 

Não culpei nem responsabilizei os alunos enunciadores pelo que disseram ou 

“deixaram de dizer”; na verdade tudo está dito (FOUCAULT, 2008). Foi gratificante 

notar o quanto os alunos focaram a leitura no discurso presente nas charges e 
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conseguiram estabelecer as relações entre o enunciado e os outros discursos que 

circulam socialmente. Além disso, a metodologia do debate regrado possibilitou trocas 

argumentativas e uma postura de respeito em relação às divergências entre os diferentes 

pontos de vistas.  

Mesmo quando surgem posicionamentos extremos, embora não os tenham 

ocorrido nessas aulas, é necessário que o professor mediador tente estabelecer pontos 

em comum e não impor seu ponto de vista, mas permitir o confronto respeitoso de 

ideias. Também, nesses casos, é interessante levar o aluno a racionalizar e refletir sobre 

as causas e as consequências do seu posicionamento tanto para ele como para a 

sociedade de modo geral em longo prazo.  De fato, esse tipo de situação exige muito 

discernimento, conhecimento e uma postura ética do educador, pois saber ouvir o que o 

outro pensa não implica necessariamente concordar com o dito, já que é uma atitude 

dialógica entre os discursos e os contradiscursos. 

As análises das aulas ministradas também evidenciaram um posicionamento 

crítico limitado em relação ao fato histórico e a necessidade de aprimorar a 

problematização através da formação leitora crítica. 

 

Lembrete   

Visto que a leitura da charge exige o conhecimento de enunciados e 

enunciadores prévios, é importante que haja uma intervenção dialógica junto aos alunos 

para que todos possam recuperar esses enunciados a fim de construir o sentido. Deve 

haver o resgate da memória discursiva. A memória de discurso não é uma lembrança, 

psicologicamente falando, antes é constituída por um conjunto de ditos e pré-

construídos relatados e citados sobre um determinado acontecimento Aliás, conforme 

Pêuchex (2015b, p. 46), é “a condição do legível em relação ao próprio legível”.   
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RELATO DE EXPERIÊNCIA II  

                                    Leitura, memória e interação  

As charges do dia 

 

 

          Quinho. Disponível em: <https://bit.ly/2U1zN5B>.Acesso em: 12 abr. 2018. 

 

 

 

    J. Bosco. Disponível em: <https://bit.ly/2KIfYMg>.Acesso em: 11 de abr. 2018. 

 Plano de ação II 

OBJETIVOS   

* Refletir sobre a memória discursiva e os discursos da charge.  

* Analisar e problematizar os efeitos de sentido dos discursos. 

* Posicionar-se criticamente diante da charge.  
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* Estabelecer relações entre o discurso dos gêneros jornalísticos e o discurso da 

charge.  

METODOLOGIA 

* Aula expositiva e dialogada. 

              * Atividade de leitura em duplas: leitura / debate/ escrita. 

                * Assistir a uma reportagem. 

                 * Assistir a duas notícias.  

                 * Produção escrita 

    RECURSOS 

* Datashow  

* Videorreportagem   

* Charges coloridas  

  AVALIAÇÃO  

* Produção oral 

               * Atividade de leitura em duplas. 

Ciente de que o texto “traz marcas de retornos reflexivos, de remanejamentos e 

de retificações, de atualizações ou de apreensões” (MALDIDIER, 2017, p. 41), busquei 

estratégias para recuperar a memória discursiva, o pré-construído, os tantos discursos 

outros que os alunos não possuíam, mas que eram essenciais para a construção de 

sentido. Assim, recorri aos gêneros reportagem e notícia para resgatar alguns discursos.  

 Gênero reportagem: esse faz parte do campo jornalístico, que apresenta 

os fatos de modo opinativo com entrevistas, depoimentos, dados de 

pesquisa, consequências etc. Apresentei uma reportagem que faz parte 

de uma série exibida pela Rede Minas sobre o acontecido na cidade de 

Mariana, no interior do estado de Minas Gerais. (“Há dois anos a 
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barragem de Fundão da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, se 

rompeu”. Publicado na “TvBrasil” em 6 de nov. de 2017.)  

 Gênero notícia: um instrumento para retomar os discursos apresentados 

na segunda charge. O gênero notícias é informativo e apresenta os fatos 

de forma bem resumida. Assistimos às seguintes notícias: primeiro, 

“EUA faz chover mísseis sobre a Síria, a coisa está ficando fora de 

controle.” Publicado por “Isso que é história” em 9 de abr. de 2018. 

Segundo, “Barcarena vazamento de resíduo Hidroalunorte”. Publicado 

pelo “Jornal Nacional” em 23 fev. de 2018. 

 

 COMO FIZ ISSO...  

 Organização dos trabalhos: os alunos escolheram um colega e se 

sentaram em duplas. A leitura em dupla é bem produtiva visto que 

somos sujeitos sociais e a linguagem que usamos não é nossa, “mas 

também dos outros e é para os outros e com os outros que interage 

verbalmente” (GERALDI, 2010, p. 36). Estamos sempre nos 

completando e nos constituindo em nossos ditos e nos ditos dos outros.   

 Distribuição das charges: foram entregues duas charges de autores 

diferentes e foi solicitado que os alunos levassem em conta o 

enunciado, a data, os fatos sociais e fizessem as problematizações que 

julgassem necessárias.  

 Tempo: os alunos tiveram dez minutos para a primeira conversa e mais 

quinze minutos para expor à turma suas leituras. 

 Mediação: apresentei a reportagem e a notícia, abri para comentários e 

as duplas novamente debateram as charges e produziram um pequeno 

texto escrito.   
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    Refletindo sobre a ação  

Durante esse encontro, os gêneros reportagem e notícia em suas 

multimodalidades (som, imagem, cores, movimento) estabeleceram um diálogo bem 

interessante com a charge. E certamente, foram fundamentais para o resgate da memória 

de discurso imprescindível na construção dos sentidos. 

O trabalho pedagógico da leitura em duplas foi realmente produtivo. Ler em 

duplas envolve troca, discussão, comparação, negociação dos sentidos e cooperação 

para o crescimento intelectual e cultural dos pares. Além disso, notamos que a proposta 

de leitura visando à problematização do que é dito foi bem acolhida. Os alunos-leitores 

questionaram o que lhes foi colocado e abriram novas possibilidades de sentido durante 

as discussões. Eles foram capazes de enxergar a imagem da charge como um discurso 

atravessado e constituído por diversos outros ditos prévios e essenciais para a 

compreensão.  

Destarte, foi vivenciado um evento de letramento ideológico (STREET, 2014), 

uma vez que a mediação pedagógica possibilitou condições para que os alunos 

pudessem expor o seu gesto interpretativo a partir de um diálogo indissociável com 

discursos que circulam e já circularam socialmente. Logo, compreender a leitura como 

prática social envolve entender que ela é historicamente desenvolvida, ou seja, a 

interpretação ocorre diante daquilo que a historicidade nos permite. 

 Lembrete   

A sala de aula não é o lugar de transmitir o conhecimento, mas de produzi-lo.  

Conforme Alarcão (2004, p. 26-28), o aluno deve “descobrir o prazer de ser uma mente 

ativa e não meramente receptiva”. A organização da aprendizagem que enxerga os 

alunos como seres capazes de produzir estimula a autonomia e valoriza a capacidade de 

escolha e reflexão desse sujeito inserido em complexas relações sociais e ideológicas.  

Na perspectiva de Bakhtin, é própria do gênero discursivo a tensão, a 

alteridade, a axiologia, as intencionalidades, as vontades e os desejos. Por conseguinte, 

a palavra não deve ser tomada como algo pronto e coisificado, pois perderá o seu caráter 
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ideológico, social e dialógico. “A palavra avança cada vez mais à procura da 

compreensão responsiva” (BAKHTIN, 2016, p.106). 

  Dessa forma, uma boa ideia é a realização de um seminário “chárgico”, 

evitando a todo custo um diálogo vertical, no qual a sua fala ou a sua leitura, professor,  

se sobreponha aos sentidos construídos pelos alunos.  

Tendo em vista que o foco de um seminário é a exposição oral de um 

determinado assunto previamente pesquisado, essa é uma atividade na qual a autonomia 

em construir o conhecimento é inquirida durante todo o processo. Assim, a prática do 

seminário é rica em proporcionar condições para as trocas e as negociações de sentido 

com diversos outros. 
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 RELATO DE EXPERIÊNCIA III 

                                        Um seminário “chárgico”! 

As charges do dia 

 

 

                   Latuff. Disponível em: <https://bit.ly/2zAM2gA>. Acesso em: 20 abr.2018. 

 

 

        Cabral. Disponível em: <https://bit.ly/2DRo9UZ>. Acesso em: 19 abr. 2018. 

 

 

          J. Bosco. Disponível em: <https://bit.ly/2E7cUJh>. Acesso em: 23 abr. 2018.  

 

https://bit.ly/2E7cUJh
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  Plano de ação III 

OBJETIVOS  

* Desenvolver a autonomia. 

* Colaborar e cumprir com as responsabilidades de um trabalho em grupo. 

 * Aprimorar a capacidade argumentativa.  

* Refletir sobre o contexto de produção da charge. 

* Compreender os discursos e os efeitos de sentido. 

METODOLOGIA 

* Apresentação de um seminário “chárgico”. 

RECURSOS 

 * Datashow 

* Charges coloridas.  

AVALIAÇÃO  

* Produção oral: seminário. 

* Leitura/escrita 

COMO FIZ ISSO... 

 Organização do trabalho: foram organizados, pelos alunos, grupos de 

até quatro componentes. 

 Orientações: os estudantes foram incentivados a buscar em sites, blogs e 

redes sociais diferentes charges que dialogassem, convergindo ou 

divergindo, com as charges lidas em sala de aula ou que eles mesmos 

produzissem essas charges. Depois, os grupos deveriam expor à turma o 
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resultado dessas leituras, proporcionando assim a possibilidade de 

debate coletivo sobre os discursos das charges escolhidas.   

 Tempo: tiveram uma semana de prazo para escolher ou produzir a 

charge, debater os discursos, treinar a apresentação, fazer os slides ou 

fotocopiar o material para a turma. Cada grupo teria inicialmente cinco 

minutos para falar. Em seguida, mais cinco minutos para debater com a 

turma. 

  Sugestão  

Trago aqui algumas sugestões de questionamentos que poderão ser feitos por 

professores e professoras, se assim os achar pertinentes, em outras experiências de 

leitura da charge. Estamos convencidos de que “o ensino do futuro não estará lastreado 

nas respostas, mas nas perguntas” (GERALDI, 2015, p. 95).  

 Que eventos sociais provocaram esses enunciados? 

 Que relação existe entre as condições de produção e a charge?  

 Quais os discursos que atravessam esse enunciado? 

  Como os discursos presentes na charge dialogam com o contexto social e 

político que vivenciamos? 

 O enunciado proferido por determinado personagem marca que tipo de 

posicionamento social diante do ato concreto de linguagem?  

 Que tipo de posicionamento responsivo apresenta tal personagem? 

 Qual é o efeito de sentido provocado por essa charge?  

 Quais outros enunciados podem surgir a partir da compreensão desta 

charge?  

 Com qual das personagens você se identifica? E por quê? 

 Qual é a relação estabelecida entre a imagem e a linguagem verbal? 

 Qual ou quais dos elementos imagéticos mais significam discursivamente? 

Por quê? 

 Você defende o posicionamento do chargista como uma verdade? 

Justifique. 
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 Refletindo sobre a ação 

Nessas aulas, os alunos novamente apresentaram uma leitura focada nos 

discursos que constituem a charge. Eles conseguiram relacionar o que leram com os 

vários saberes que possuíam e elaboraram outros enunciados também carregados de 

valores e crenças que os constituem.   

Durante o planejamento e o exercício do seminário, os estudantes puderam 

desenvolver uma postura autônoma, reflexiva e crítica diante do discurso do outro. 

Nesse seminário, o outro estava tanto no discurso das charges como nas diferentes 

leituras dos colegas sobre a mesma charge. Além disso, demonstraram o percurso de 

leitura que construíram e se posicionaram diante do que foi lido. Indubitavelmente, essa 

foi uma prática pedagógica pautada no dialogismo discursivo e no desenvolvimento da 

autonomia.  

Estou convicta de que é vital instigar os alunos com questionamentos que os 

façam perceber as possibilidades de sentidos existentes a partir da sua posição exotópica 

de leitor contemplador. Assim, é preciso fomentar a contrapalavra responsiva ativa 

(BAKHTIN, 2016). Obviamente, cabe a cada docente refletir sobre como conduzirá o 

diálogo acerca de determinada charge, tomando cuidado com as questões, para que elas 

não fechem os sentidos, mas que direcionem a reflexão por intermédio das 

contextualizações históricas e sociais. As indagações poderão ser usadas para direcionar 

o diálogo coletivo com a turma sobre determinada charge, permitindo que cada sujeito 

leitor construa o seu processo de leitura e encontre o que lhe é responsivo.  

 LEMBRETE  

Incentive seus alunos a lerem não apenas as palavras, mas também o mundo! 

Dê voz a eles de modo que possam se posicionar em relação aos discursos sociais, 

políticos, econômicos e outros inerentes ao momento histórico no qual vivemos. 
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 RELATO DE EXPERIÊNCIA IV  

                                                     Mãos à obra! 

 As charges do dia 

 

                                       (Produção de charge: grupo A, 06 de maio 2018) 

 

                                         (Produção de charge, grupo B, 06 de maio de 2018) 

 

                                      (Produção de charge, grupo C, 06 de maio de 2018) 
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 Plano de ação IV 

OBJETIVOS 

* Produzir uma charge. 

* Posicionar-se em relação aos discursos contidos nas charges. 

* Debater as charges produzidas 

METODOLOGIA 

* Produção de charge em grupo 

* Apresentação das charges produzidas: leitura, debate, troca de experiência.   

  RECURSOS  

* Charge colorida 

* Datashow  

AVALIAÇÃO  

* Produção das charges.   

* Participação oral. 

 COMO FIZ ISSO...  

 Organização do trabalho: poderia ser desenvolvido em duplas, grupo ou 

individualmente. Os estudantes deveriam refletir sobre os acontecimentos 

discursivos e se posicionar criticamente não mais mediante a leitura de uma 

charge, mas através da produção de uma charge.  
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 Organização da sala: a sala foi organizada em semicírculo. 

 Dinâmica das apresentações: os grupos apresentaram as charges 

produzidas e, em seguida, trocaram as charges entre si para a leitura e o 

debate. 

 Tempo: cinco minutos para a primeira leitura em grupo e depois abrimos 

para um debate coletivo sobre os textos produzidos. 

  

Refletindo sobre a ação  

Essa proposta pedagógica oportunizou o exercício da função autoral exercida 

pelo sujeito. Segundo Orlandi, (2001, p. 75), “a função discursiva autor é a função que 

esse eu assume enquanto produtor de linguagem, produtor de texto”. Na sala de aula, 

estavam presentes grupos autores, grupos leitores e suas produções. À medida que cada 

leitura era apresentada os autores concordavam ou até se surpreendiam com o sentido 

construído pelo grupo leitor. O que foi lido e debatido não foi a intencionalidade dos 

grupos autores, mas a efetividade do dito e discursivizado nas charges a partir da 

posição exotópica dos leitores. Conforme exposto por Orlandi (2012a), embora exista 

uma previsibilidade de leitura para um texto, o inesperado ou o imprevisível deriva do 

contexto social, ou seja, uma mesma materialidade pode produzir sentidos diversos. E 

isso ficou evidenciado nas leituras e nas charges produzidas. 

 LEMBRETE  

Caro colega, fuja da homogeneização e do monologismo nas práticas 

pedagógicas. Priorize a concepção dialógica e vivencie o dialogismo discursivo em sala 

de aula!   
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 RELATO DE EXPERIÊNCIA V  

                            Entre, a sala é sua! 

 

 PLANO DE AÇÃO V 

OBJETIVOS  

* Conhecer diferentes chargistas brasileiros  

* Apreciar as entrevistas dos chargistas convidados. 

METODOLOGIA 

* Contato pelas redes sociais  

* Convite para uma entrevista  

  RECURSOS 

* Datashow 

 

* Videogravação 

 

* E-mail  

 

* Redes sociais  

 

AVALIAÇÃO  

* Diálogo com os chargistas  
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 COMO FIZ ISSO...  

 

 Organização do trabalho: comecei a buscar os contatos de alguns 

chargistas nas redes sociais com o intuito de aproximar os autores dos 

alunos, para que eles pudessem entender que as charges partem de pessoas 

reais inseridas em uma prática social de linguagem. 

 Daí, através dos gêneros digitais, propus a alguns chargistas que, se 

possível, me concedessem uma entrevista semiestruturada através de vídeo 

ou um texto escrito. Os chargistas foram convidados a se expressar sobre a 

sua formação acadêmica e o ensino da charge. 

  Os autores enviaram por e-mail suas expressões. Um deles nos enviou uma 

carta e os outros três enviaram vídeos. 

 Dinâmica das apresentações: Durante as aulas de intervenção, apresentei 

aos alunos a carta e os vídeos recebidos. 

  Os chargistas passaram aos alunos os seus respectivos contatos nas redes 

sociais. Alguns estudantes começaram a seguir os chargistas, ler, curtir e 

até postar comentários em relação às charges apresentadas. 

 Os estudantes escreveram aos autores elogios, agradecimentos e perguntas. 

  Os chargistas novamente responderam aos alunos.  

 Tempo: toda essa rede dialógica de discurso foi mediada por mim, 

professora pesquisadora, via e-mail, por dois meses. Assim, a sala de aula 

se tornou o lugar da interlocução, da contrapalavra do aluno sujeito-leitor 

com os chargistas. 
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 Refletindo sobre a ação  

Ao curtir, comentar, ler comentários ou apenas seguir os chargistas, os alunos 

já demonstram um comportamento responsivo diante do enunciado vivo! A leitura da 

charge nas redes sociais evidencia que o sentido não está pronto, mas deverá ser 

construído a partir da interação dialógica entre o leitor e as próprias condições de 

leitura. Isso envolve compreender o dito, as condições de produção e os efeitos de 

sentido produzidos pelo texto e não se restringir às possíveis intenções do autor. 

A vivência de uma experiência de letramento em que o aluno se sente parte do 

processo marca muito o aprendiz. Segundo Fiorin (2017, p. 61), “o sujeito vai 

constituindo-se discursivamente, apreendendo as vozes sociais que compõem a 

realidade em que está imerso, e, ao mesmo tempo, suas inter-relações dialógicas”. 

Assim, a nossa subjetividade é constituída a partir da heterogeneidade dialógica com 

várias vozes sociais. Trazer a voz discursiva dos chargistas para as aulas foi tão 

marcante que muitos alunos afirmaram que essa participação tornou-se a parte mais 

interessante do trabalho desenvolvido. 

Vários estudantes, ao refletirem sobre a experiência de conhecer melhor os 

chargistas, disseram: “o que mais me marcou”, “achei muito importante” e “a melhor 

experiência durante toda a pesquisa”. Essas expressões são reveladoras da singularidade 

da experiência vivenciada. Trazer o aluno para dentro e não o deixar às margens da 

aprendizagem faz toda a diferença. Logo, agregar mais e mais vozes heterogêneas ao 

dialogismo discursivo só enriquece o processo de aprendizagem e a construção do 

conhecimento. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Neste e-book, apresentei uma base teórica que, tal qual um amanhecer, me 

trouxe luz para que pudesse enxergar e compreender o discurso. Certamente, a análise 

do discurso, a perspectiva bakhtiniana da linguagem e as concepções teóricas do 

letramento crítico contribuem para os estudos da leitura, agregando a história, a 

sociedade, o sujeito e a ideologia às reflexões sobre linguagem. 

O gênero charge constitui um ato discursivo responsivo às diversas 

enunciações ligadas ao mundo político e social. É um gênero multimodal e discursivo 

que estimula a crítica e a contrapalavra diante do que é dito. Assim, ao adentrar a 

escola, esse gênero deve dialogar com o momento histórico social em que o leitor está 

inserido, ou seja, deve ser atual e ainda carregar a força enunciativa do momento 

histórico em que foi produzido. Queremos evitar a todo custo que a charge seja 

“embalsamada” por atividades de leitura que levem à perda do caráter de resistência, de 

reflexão e de crítica social inerente a ela.  

Estou convencida de que o professor não é o detentor do conhecimento ou dos 

sentidos na leitura das charges nem de outros gêneros, pois, os sentidos devem ser 

construídos junto com os alunos nos diferentes momentos de leitura. A construção 

desses sentidos implica um encontro desarmado entre educador e educando. Assim, o 

professor deverá ser um agente transformador social e não um reforçador das ideologias 

opressoras. 

Espero que a leitura deste e-book tenha motivado você, professor ou professora 

da educação básica, a refletir em suas práticas pedagógicas de leitura da charge em sala 

de aula com o intuito de contribuir para a formação de um leitor crítico. Enfatizo que 

não se tratou de um receituário, porém de uma experiência compartilhada, a qual está 

aberta a novas leituras, sugestões e aprimoramento contínuos. 

Muito sucesso a todos nós, professores e professoras que vivenciamos as 

singularidades, os desafios e as alegrias da Educação Básica! 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA DISSERTAÇÃO 

 

A formação leitora é um processo que nos acompanha durante toda a 

existência. Esta não deve ser superficial, “epidérmica”, de respostas esperadas, pretexto 

para ensinar gramática ou uma mera decodificação de textos.  É responsabilidade social 

da escola o trabalho com a abordagem discursiva da linguagem através dos gêneros do 

discurso a fim de se propiciarem experiências de letramentos que dialoguem com as 

práticas sociais de leitura e de linguagem. 

Conforme comprovado no levantamento de dados da pesquisa, a charge tem 

sido usada no ensino médio para formação leitora mediante atividades de interpretação, 

nas avaliações e em debates. No entanto, os sentidos da leitura, na maioria das vezes, 

ainda são construídos apenas através da observação dos elementos verbais e não verbais 

e da relação estabelecida entre eles. Assim, os aspectos intradiscursivos são mais 

evidenciados, enquanto as condições de produção e os discursos que atravessam a 

charge, muitas vezes, não são levados em consideração no momento da leitura. Outra 

questão é que nem sempre a charge que chega à sala de aula é atual. Isso dificulta o 

resgate da memória discursiva, a compreensão da charge e o diálogo entre o aluno- 

leitor e os discursos emergentes. Consequentemente, a formação leitora crítica também 

é comprometida. 

  O não domínio das práticas sociais de leitura impede o sujeito de exercer 

plenamente a cidadania. Constitui, sem dúvida, uma forma de exclusão e privação de 

direitos, pois nega a heterogeneidade e reforça conceitos hegemônicos de educação, 

saber, verdade e poder. Diante disso, este estudo contribuiu para a formação de leitores 

críticos, os quais resistem às leituras prontas, às repetições, à postura ingênua diante dos 

discursos e à intolerância à opinião do outro. O aluno efetivamente leitor consegue ver, 

no diálogo entre os discursos, a riqueza da linguagem e a capacidade humana de 

compreender o outro e se fazer compreendido sem desprezar os aspectos históricos e 

sociais através da multivariedade dos gêneros discursivos. 

Nesta pesquisa, apresentamos uma base teórica que, tal qual um amanhecer, 

nos trouxe luz para que pudéssemos enxergar e compreender o discurso. Certamente, a 

análise do discurso, a perspectiva bakhtiniana da linguagem e as concepções teóricas do 

letramento crítico contribuem para os estudos da leitura, agregando a história, a 

sociedade, o sujeito e a ideologia às reflexões sobre a linguagem. Os autores citados são 

referência nos estudos da linguagem e suas considerações foram fundamentais para a 
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análise dos resultados que obtivemos durante todo o processo investigativo e 

intervencionista. 

Todos os procedimentos metodológicos de verificação, gravação, transcrição, 

reflexão, análise, observação e planejamento olharam para as práticas pedagógicas com 

o intuito de problematizá-las, e não atribuímos culpa a nenhum participante pelo que 

disse ou pelo que fez. As atividades envolveram exposições, posicionamentos, escolhas, 

elaboração de comentários, criatividade, pesquisas e o constante exercício do 

pensamento crítico.  

Entendemos que o gênero charge constitui um ato discursivo responsivo às 

diversas enunciações ligadas ao mundo político e social. É um gênero multimodal e 

discursivo que estimula a crítica e a contrapalavra diante do que é dito. O chargista é um 

sujeito que, ao exercer exotopicamente a função de autor, tira-nos do comodismo das 

conclusões e das certezas do senso comum, motivando-nos a problematizar o que é dito 

e apresentado como verdade única. Assim, ao adentrar a escola, esse gênero deve 

dialogar com o momento histórico social em que o leitor está inserido, ou seja, deve ser 

atual e ainda carregar a força enunciativa do momento histórico em que foi produzido.   

Queremos evitar a todo custo que a charge seja “embalsamada” por atividades de leitura 

que levem à perda do caráter de resistência, de reflexão e de crítica social inerente a ela.  

Embora esta pesquisa tenha sido realizada em uma escola pública militar, e 

esse modelo de ensino seja criticado por alguns segmentos da sociedade, mas muito 

apoiado por outros, o objetivo não foi discutir se a escola estadual militar é o melhor ou 

o pior modelo de escola e ensino para o estado de Goiás. Entendemos que as opiniões 

divergentes sobre um mesmo objeto devem, sem dúvida, motivar pesquisas acadêmicas 

tanto para conhecer e compreender, como para construir o pensamento crítico e 

desconstruir alguns estereótipos.  

 Podemos afirmar que o objetivo geral da dissertação foi alcançado, uma vez 

que pudemos investigar como o trabalho com a charge tem contribuído para a formação 

do sujeito crítico nas aulas de Língua Portuguesa, no ensino médio, e também 

trouxemos contribuições teóricas e metodológicas que possibilitam a compreensão dos 

discursos presentes nas charges. Evidenciamos sugestões metodológicas de como 

trabalhar a charge sem que ela perca a sua força enunciativa de crítica e reflexão. 

Defendemos metodologias que reconheçam o aluno como sujeito de discurso capaz de 

estabelecer relações com o enunciado das charges. Nas variadas atividades, demos voz 

ao aluno-leitor do ensino médio e visibilidade aos seus posicionamentos de forma 
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dialógica e respeitosa. Assim, trabalhar a leitura na perspectiva do discurso envolveu 

um processo dinâmico, questionador e dialógico na construção dos sentidos.  

No capítulo 2 desta dissertação, apresentamos parte do Projeto Político-

Pedagógico da escola campo e vimos que o objetivo geral é formar cidadãos críticos e 

pensantes, contudo também lemos que há alguns impedimentos no tocante a fazer 

“proselitismo” na escola, influenciando a comunidade escolar a praticar atitudes 

“indisciplinadas ou de agitação”. No capítulo 3, que trata das intervenções, percebemos 

que o trabalho desenvolvido com a charge não foi conduzido por doutrinações 

partidárias ou ideológicas. Os alunos tiveram oportunidade de ouvir e falar o que 

pensavam sobre as questões apresentadas, os debates e as discussões foram mediados 

por mim, pesquisadora, sem imposições de ideias e sempre respeitando as diferenças de 

ponto de vista. Assim, essas aulas não instigaram nenhuma atitude por parte dos alunos 

que pudesse ser considerada pela direção da escola como indisciplina.   

Agradeço imensamente a todos participantes, aos alunos, à professora regente e 

aos chargistas, que tanto contribuíram para a realização deste estudo. Os chargistas 

contribuíram muito para a formação humana e cidadã dos estudantes. Eles transmitiram 

não apenas informações, mas também relatos de experiências, exemplos de vida, 

conselhos, ponderações, incentivo para os nossos alunos acreditarem em si mesmos, na 

capacidade de pensar e agir criticamente em meio às diversas dificuldades sociais, 

políticas, educacionais e econômicas que todos os brasileiros enfrentam desde a tenra 

idade. 

Por conseguinte, este não foi um trabalho prescritivo de como usar a charge em 

sala de aula ou uma receita de como ensinar, pois não se fundamenta no dado e 

esperado, mas nas descontinuidades. Ansiamos que este estudo motive os professores a 

se distanciarem das receitas prontas “do que fazer”, e os instigue a buscar compreeder  o 

ensino, a prática, o fazer pedagógico, problematizando-o com o intuito de 

constantemente aprimorá-lo de acordo com a luz teórica e as idiossincrasias de cada 

realidade pedagógica.  

             Portanto, é de fundamental importância formar alunos-leitores capazes de 

problematizar as palavras e, como um arqueólogo, agir com golpes de martelo sobre 

elas (FOUCAULT, 2000). Ler em uma perspectiva discursiva exige estabelecer relações 

entre o que é dito, as condições de produção e os vários outros enunciados. É uma 

tentativa de fugir das universalidades e enxergar os acontecimentos sociais em seu 
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movimento e singularidade, pois a construção dos sentidos no momento da leitura 

implica um encontro desarmado entre educador e educando. 

Obviamente, esta dissertação é suscetível a diversas outras leituras e 

interpretações. Não há, conforme Foucault (2008, p. 34), necessidade de tudo dizer. “O 

recorte do próprio domínio não pode ser considerado como definitivo nem como válido 

de forma absoluta; trata-se de uma primeira aproximação”. Este estudo está aberto a 

novos olhares, análises e sujeito a ser revisitado por aqueles que têm sede do saber.  
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PESQUISADORA: Olá, eu sou a Eunice e moro no interior de Goiás.  Parabéns pelo 

excelente trabalho! Estou fazendo mestrado profissional na área de Ensino. A minha 

dissertação será sobre charge na perspectiva do discurso. Meu objetivo é trabalhar a 

leitura da charge com os alunos do ensino médio. Visto que leremos alguns dos seus 

textos, seria possível você gravar um vídeo ou escrever um pequeno texto e mandar pra 

gente? Só falando um pouco de sua formação acadêmica e sobre a importância da 

leitura da charge na escola e na sociedade de modo geral. Enfim, ficaríamos muito 

honrados. Ansiosa por resposta. 

 

BRUM, Rodrigo. Entrevista semiestruturada concedida à pesquisadora e enviada 

por e-mail em formato de videogravação em 02 abr. de 2018. (16min. 36s) 

 

BRUM: Bom dia, pessoal de Goiás, é um prazer fazer esse vídeo a convite da 

Professora Eunice, porque pra mim é algo gratificante conversar com as pessoas que 

curtem as minhas charges, ainda mais quando são alunos e professores. Primeiro, quero 

pedir desculpa pela qualidade do vídeo, é um vídeo bem amador, feito pelo celular, 

minha filha que tá gravando, minha filha de oito anos. Eu tô com papel aqui pra não 

esquecer os tópicos que eu quero falar, então se tiver alguma falhazinha no som, na 

imagem, eu espero que você compreenda. 

Pois bem, vamos lá. Me chamo Brum, atualmente eu moro em Natal, no Rio 

Grande do Norte, onde eu sou chargista do jornal “Tribuna do Norte”. Vou dar alguns 

exemplos aqui de algumas charges da Tribuna. Tem essa. (mostra alguns charges na tela 

de um computador) Tem essa. Tem essa. Pois bem, vamos continuar. Lá eu faço as 

charges com temas locais e, além de temas locais, eu faço temas nacionais e mundiais, 

porque a gente tá numa era digital e, na era digital, os veículos, eles não ficam presos só 

a notícias locais. É mundial a formação hoje em dia. Uma charge eu faço nesse 

momento aqui em Natal, tem um carinha lá na China que tá compartilhando e 

interagindo comigo. Deixa eu dar uns exemplos aqui de charges internacionais, né, e 

nacionais. Tem essa que foi sobre o carnaval lá no Rio (apresenta a charge em uma tela 

de computador), do cara da fantasia do Temer. Essa sobre a morte de mulheres negras 

que atinge o Brasil todo, não é um problema só aqui do Rio Grande do Norte. E esse 

(desenho) foi sobre aquele ataque terrorista, está lá em Nova York. 
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 Pois bem, além de chargista, eu trabalho com tirinhas. Vou dar uns exemplos 

aqui de tirinhas. Vamos lá, exemplos de tirinhas (mostra imagens), o famoso Barriga de 

Rato. Tirinha. Tirinha. E trabalho fazendo também ilustração editorial. Aqui tem um 

exemplo de uma ilustração (mostra a imagem) que eu fiz para rede BBC, tem mais aqui 

exemplo de capa de livro, exemplo de ilustração pra jornal, né, editorial para matéria, 

jornal, revista, material pra infografia, material pra salões, né, internacionais que eu 

participo, nacionais. Esse aí (mostra a imagem) foi um salão nacional que eu ganhei o 

prêmio Vladimir Herzog de direitos humanos. Salão internacional, trabalho também 

aqui, já fiz muita coisa pra revista Mad, não sei se vocês se lembram dessa revista, 

trabalho com quadrinhos. Tenho um exemplo de quadrinhos (mostra a imagem) e fiz 

muito livro infantil, né? Como vocês podem notar aqui. 

Pois bem, continuando aqui, nas mãos da minha filha (risos de criança). Eu sou 

formado em publicidade, entendeu? Atuei por vários anos como diretor de arte. Só até 

que um dia eu resolvi largar tudo e fui pros livros infantis, né, como eu mostrei, e, no 

livro infantil, fui focando a ilustração, focando, e acabou que eu parei nas charges. Pois 

bem, como todo chargista, eu não trabalho só com charge no jornal. Existem outras duas 

de formas de ilustração que são sempre interligadas, que é o cartum e a caricatura. E 

esses três elementos, apesar de caminhar bem juntinhos, um pegar um pouquinho do 

outro, eles têm algumas diferenças básicas que muita gente confunde. E, antes de eu 

continuar, eu vou falar um pouquinho dessas diferenças para facilitar nossa 

comunicação. 

A caricatura! A caricatura, ela é o desenho de personagem com algumas 

distorções, exageros dos seus pontos marcantes, é um desenho divertido, humorístico, 

onde a pessoa é reconhecida logo de cara, né, quem foi caricaturizado, ela não é 

necessariamente acompanhada de uma piada ou um humor gráfico, ela pode funcionar 

somente como um retrato. Como esse do Jô Soares, né, (mostra a imagem) que eu fiz. 

 Um outro exemplo é o cartum. O cartum é uma piada gráfica, ela, como é que 

eu vou falar, ela tem um fácil entendimento. Ela não tá atrelada a algum acontecimento, 

ela, basta a pessoa ver que a pessoa já entendeu, entendeu? Ela tem uma vida útil 

infinita né, um bom cartum feito hoje, ele vai ser um bom cartum daqui a 15, 30 anos e, 

é como eu falei, ele é uma piada que tem uns exemplos de cartum que eu trabalho 

(mostra as imagens), cartum sobre a guerra, cartum sobre rede social. 

Bom, e finalmente a charge. O que que é charge? A charge, ela tem muito do 

cartum e da caricatura nela, porém ela não é uma simples piada gráfica e sim uma 
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crítica. Ela tem uma carga em cima dela. É como o próprio nome diz, é o nome francês, 

charge significa carga, né, então por isso tem esse negócio que tem uma carga em cima 

dela. Ela é feita com base em algum acontecimento. Pra pessoa poder entender, ela tem 

que ter um pré-conhecimento de um determinado assunto, então e devido a isso, a sua 

vida útil acaba sendo infinitamente menor que a do cartum. Talvez uma charge que eu 

fiz hoje amanhã ninguém mais entenda, não digo amanhã, mas daqui a um ano, daqui a 

dois anos. É diferente também do cartum, ela não tá ali só para ser uma piadinha para 

fazer rir, entendeu? A principal função da charge é despertar, é fazer a pessoa pensar, 

despertar o pensamento crítico sobre determinado assunto. Ela não é feita para agradar 

ninguém e sim pra causar. Muitas vezes, o chargista já faz a charge sabendo que vai 

levar “cacete do público”. Só que dar essa cara a tapa às vezes é necessário pro pessoal 

poder acordar e começar refletir sobre determinado assunto, né. E pra que em cima 

daquilo nasça um debate, uma discussão saudável. É uma atitude, né, uma vontade de 

mudar algo que está errado. Ela, a charge, é aquela parte do jornal que taca aquilo que o 

texto não pode falar, entendeu. Às vezes, o jornalista não pode fazer determinada coisa, 

não pode fazer determinada crítica, mas o chargista vai lá e dá aquela alfinetada, famosa 

“porrada” Eu costumo até dizer que o chargista é um desenhista como outro qualquer, 

só que ele não usa lápis nem canetinha, ele usa uma arma, e ele é inconformado o 

suficiente para poder fazer uso dessas armas diariamente. 

 Vou dar aqui alguns exemplos de charges. Me acompanhe aqui (mostra 

charges em uma tela de computador), por favor. Pronto, essa daqui sobre o STF, como 

eu falei, a pessoa tem que ter um pré-conhecimento né, do STF, solta todo mundo, 

infelizmente, essa bagunça. Essa sobre aquele acidente lá da Samarco. Essa sobre 

Temer e os seus rabos presos, né, como você pode ver ele não tá nem aí, não tá 

preocupado, porque ele paga mesmo e se safa. Essa a pessoa tem que ter um certo 

conhecimento sobre “Alcoólicos Anônimos” e sobre a situação, né, que é o aumento do 

combustível que a pessoa acredita, acredita que não vai ter aumento, como [o] governo 

sempre promete, mas sempre tem, então eu brinquei com “Os acreditadores anônimos”. 

Tem essa daí que pega um pouco da parte de escola, né, de Tiradentes, que tem aquele 

conhecimento que ele foi delatado, pega a parte lá do delator da Odebrecht. Sobre 

aquele problema das carnes, né, aquele escândalo, né, do dinheiro da JBS. E essa daqui 

eu brinco com [o] símbolo do governo, né, [o] governo atual brinca com esse círculo, 

né, da nossa bandeira. E o trabalho escravo, né, está virando essa reforma trabalhista. 

Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui, não. 
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Pois bem, vou continuar nosso papo aqui. Bom, a minha paixão pela charge, 

ela começou desde cedo, desde que me entendo por gente que eu curto charge. Eu 

lembro que meu pai, ele comprava os jornais e eu ficava encantado com aqueles 

desenhos ali, né, na época, eu não entendia muito bem o porquê desse encantamento, 

mas não sabia o que que aquilo queria dizer, eu era muito criança, mas ainda assim me 

atraiam. Eu sabia que ali tinha uma interação com a realidade e essa interação era 

bacana, entendeu, eu achava aquilo curioso. Eu sabia que, diferente dos quadrinhos, eu 

lia muito quadrinhos, ali tinha uma alfinetada, uma realidade. Como é que eu [posso] 

falar? Alguém que estava meio inconformado, eu sempre fui um menino meio 

inconformado, sempre fui questionador, sarcástico. Então, essas alfinetadas, esses 

questionamentos eram como um imã para mim. Tanto que eu lembro de uma 

brincadeira, eu gostava muito, eu pegava as revistas que meu pai lia e ia nas fotos e 

desenhava coisa nas mãos dos personagens, desenhava fala, sempre no intuito de 

transformar aquela foto em determinada crítica, não deixa de ser uma charge, entendeu? 

Eu tava ali sem querer fazer uma charge, de acordo com o que eu via nos jornais, 

entendeu? Tava lá a foto do Collor, dá um jeito de botar lá ele falando de caçar marajás 

depois de passar a mão na poupança e por aí vai. Isso acabou colaborando com a minha 

formação não só profissional como pessoal. Hoje eu tenho [um] olhar muito mais 

questionador, muito mais em inquieto, entendeu? Graças a isso, que era só uma 

brincadeira, acabou moldando toda a minha forma de pensar e de agir. 

E é isso que eu acho que é bacana que a charge pode fazer dentro do ambiente 

da sala de aula. Ela pode se comunicar de uma forma mais atrativa com os alunos e 

despertar neles o interesse pelo pensar, pelo questionar, pelo agir, transformando 

aqueles alunos que eram antes passivos em alunos ativos, reflexivos, que participam do 

mundo ao seu redor, que questionam, que não ficam parados esperando pelo outro fazer. 

E mesmo quando o outro faz, ele questiona, ele aponta vê se ali tem um erro e, se tem 

um erro, ele aponta, “cai de boca em cima mesmo”, brigando ali para melhorar as coisas 

ao seu redor.  

Ela é um exercício de pensar, de questionar mais do que o básico. De 

transformar a pessoa em indivíduo participativo que faz a diferença no mundo. São 

alunos assim que a gente quer. Que façam diferenças. Ela tem a função de desenvolver 

novos caminhos de raciocínio, novas formas de pensar e vai trazer inúmeros, são coisas 

positivas pro aluno. E quando eu falo forma de pensar, forma de questionar, não é só no 

mundo externo, não é só no seu dia a dia, até mesmo em outras matérias da escola. Eu 
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mesmo fui um cara que nunca entendi muito história e geografia e foi só quando eu 

parei de ficar só no bê-a-bá que o livro trazia, só no que aquilo estava escrito e comecei 

a questionar, tipo, por que aconteceu aquilo? Por que o Rei de Portugal está fazendo 

isso? Por que o nome planalto tem a ver com alto? Com baixo com o não sei o quê?  

Que eu comecei a aprender essas duas matérias. Quando eu comecei a pensar de forma 

diferente. 

É isso que a gente quer, a gente quer uma sociedade pensante. Uma sociedade 

que saiba questionar, que saiba agir, que saiba discordar e debater com as pessoas que 

discordam com ela também, mas debater de uma forma sadia até chegar um ponto 

melhor para todos. E acredite, debater com quem pensa diferente da gente é algo 

sensacional, é muito melhor do que a gente ver hoje diariamente aí, que são os deslikes, 

desfazer amizade, o se afastar da pessoa só porque pensa diferente da gente, o que é um 

erro. Pois é nessas discussões sadias que a gente pode mostrar pro outro que ele está 

errado, entendeu?  É trazendo ele pro nosso lado que a gente mostra pra ele “cara, você 

tá pensando errado ou o caminho é esse aqui”, e ele pode acabar concordando com 

você. Ou às vezes é tão inverso que às vezes é até ele mostrando que a gente tá errado, 

entendeu? Isso acontece comigo várias vezes. A gente acha que sabe alguma coisa, mas 

no final a gente pode tá errado e, no final dessas discussões sadias, pode surgir algo 

bacana para todos.  

E a charge com certeza é um dos melhores exercícios para a formação de uma 

pessoa crítica pensante, de uma pessoa que sabe debater, de uma pessoa que sabe 

conversar, uma pessoa que sabe olhar uma coisa e enxergar muito mais, você tá 

entendendo? Uma pessoa que sabe questionar o que tá ao nosso redor. 

Pois bem, eu sei que esse vídeo foi algo bem simples, deve tá meio tremido, 

deve tá com som não muito legal, mas foi uma forma de atender ao pedido da 

professora, entendeu, uma pena eu não poder estar aí, devido à distância, mas eu faço 

até um outro... como eu vou falar? Eu deixo até em certa forma um desafio pra vocês.  

Se vocês quiserem, eu sei que eu falei tudo muito rápido, mas, caso vocês tenham mais 

algumas dúvidas, vocês podem entregar o questionário pra Professora Eunice, entendeu, 

fazendo as perguntas que vocês quiserem saber sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre 

charge. Ela me envia, ela faz contato comigo e eu vou ter maior prazer em fazer outro 

vídeo só respondendo os questionamentos de vocês. Combinado?  

E pra quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, os endereços são 

www.facebook/Rodrigo Brum, entendeu, eu tô lá com a foto de mexicano. Apesar de 
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que esse, como é pessoal, ele já tá lotado, então eu criei uma página que é mais a minha 

charge, que aí pode colocar quantas pessoas quiserem, que é 

www.facebook.brumchargista, ou então no Twitter, que é @brum, esse brum com 5 

letras “MS”, ou no Instagram, que é @rabiscosdobrum. Tem o meu e-mail também, 

vocês podem mandar o que vocês quiserem, sugestão, pedidos, perguntas, que é 

rabiscos, de rabiscar, do Brum – rabiscosdobrum@gmail.com. E pra quem curte tirinha, 

se quiser conhecer minhas tiras, tá lá no Facebook também 

<www.facebook/barrigaderato>. Pois bem, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham 

gostado e até a próxima. 

 

BRUM, Rodrigo – entrevista semiestruturada concedida aos alunos e alunas. 

Videogravação enviada por e-mail em 06 maio de 2018. (27 min.7s) 

 

BRUM: Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro, quero pedir desculpa pela demora 

para responder às perguntas, mas é porque eu ando meio sem tempo, enrolado, 

entendeu, tinha até comentado com a professora Eunice, só que eu não ia deixar de 

responder para vocês como prometido. Tanto que agora são onze e meia da noite, eu 

acabei de chegar do jornal. Devo tá com a cara só o resto, cheio de olheira, mas mesmo 

assim eu vou responder para vocês. Tanto que só tô eu acordado aqui, então eu mesmo 

tô segurando aqui tipo uma self, se tremer me desculpem, mas, vamos lá, o importante 

são as respostas.  

 

(O entrevistado lê pergunta por pergunta e vai respondendo a elas 

paulatinamente).  

 

JÚLIA: Minha impressão sobre o chargista é que ele é uma pessoa muito 

centrada, questionadora, mente aberta e disposta a conversar com a gente. Queria 

agradecer você por ceder um pouco do seu tempo pra nós. Eu adoro charges porque 

ajuda muito a conhecer um determinado assunto ou até saber de uma opinião alheia 

sobre um assunto. Como você consegue associar um determinado assunto com 

desenhos? Como consegue colocar tudo em um desenho? Demora muito tempo pra 

criar? Como você reage às críticas ruins (não construtivas)? 

 

http://www.facebook/barrigaderato
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BRUM: Pô! Que bom, de nada, eu faço com o maior prazer. Bem, vamos lá, 

Júlia, como eu consigo associar determinado assunto com desenhos? Bem, isso a gente 

vai e acaba aprendendo com o tempo, entendeu? De tanto fazer, de tanto treinar, né, 

qualquer profissão que a gente fizer tem que treinar, e a charge, o desenho, é a mesma 

coisa. Você acaba já tendo ideias na tua cabeça ali, em forma de desenho, entendeu? Eu 

geralmente, como eu consigo associar determinado assunto ao desenho, eu não associo 

o assunto em si, e sim à indignação que aquele assunto causa na pessoa. O que eu acho 

que aquele assunto tem de (busca palavras) render pra poder falar, render a discussão, 

como eu falei no outro vídeo. Então é isso que eu procuro botar no papel. Agora, como 

eu consigo botar no papel?, (risos), é o que falei, é treino, não tem uma explicação. Ah, 

eu faço desse jeito pra poder ter ideia, é o dia a dia, o dia a dia faz e acaba fazendo eu já 

pensar em desenho, né. É igual quem fala em inglês que diz que já pensa em inglês, 

então eu já meio que penso em desenho.  

Se demora muito tempo pra criar? Demora. Demora, sim, o meu trabalho lá no 

jornal, por exemplo, eu demoro mais tempo criando do que desenhando, entendeu? Às 

vezes, uma hora, duas horas, três horas, até mais, só pra poder ter uma ideia, pra poder 

saber como que eu vou fazer o que eu vou desenhar. Mas depois que tem essa ideia o 

desenho é rápido, o desenho é meia-hora, rapidinho ele tá pronto.  

A outra pergunta que você fez foi sobre como eu reajo às críticas ruins não 

construtivas. Bem, vamos lá! Eu reajo bem às críticas. Quando a crítica é uma crítica 

construtiva, uma crítica que a pessoa até tem razão, entendeu, em criticar, como eu já 

falei, eu posso até tá errado também. Eu até converso com a pessoa, procuro debater, 

procuro às vezes agradecer à crítica, né, quando eu vejo que eu tô errado. E mesmo 

quando eu tenho certeza que eu estou certo, mas ela fez a crítica de uma maneira 

bacana, sem ser agressiva, eu dialogo com ela, reajo bem.  

Agora, quando a crítica é não construtiva, não é porque uma crítica ruim que às 

vezes pode ser uma crítica ruim, mas sem ofensa, tem que estar sujeito a isso. Agora, 

quando é aquela crítica que você vê que é só para te atacar, só pra ganhar like, né. Hoje 

em dia, a rede social, o pessoal tá muito querendo like, eu procuro ignorar porque a 

crítica, esse tipo de crítica, que é a ofensa, e não a crítica construtiva, a ofensa, ela só 

quer te derrubar, só quer te botar pra baixo, entendeu, só quer que você responda mesmo 

para poder começar uma discussão e eu não vou ficar discutindo, entendeu? Então, eu 

aprendi duas coisas. Eu ouvi um desses pensadores modernos aí falando que esse tipo 

de crítica, esse tipo de briga, é como veneno. Pode matar, mas só funciona se você 
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tomar. Então eu não tomo, entendeu? A pessoal falou ali um monte de besteira, eu olho, 

leio, às vezes eu nem dou a resposta, que às vezes é tanta besteira que a própria crítica 

dela já é uma resposta para ela. Quem ler aquela crítica ali já vai ver o quanto é absurdo. 

Eu não devolvo porque eu sei que, se devolver, se eu falar, vai virar uma  bola de neve, 

uma discussão e não vai acabar nunca, entendeu, vai virar só um monte de ofensa. A 

não ser quando a crítica sai do meu desenho, como já aconteceu, e que começam ver 

que não tem argumento e começam a criticar a minha esposa e minhas filhas, aí parte 

por outro caminho, mas aí eu tenho uma conversa com a pessoa no privado, entendeu, 

coisa de bobão, entendeu?  

Agora, as críticas construtivas não, as críticas sabendo falar sem ofender, 

mesmo que sejam negativas ao meu trabalho, essas todas são muito bem-vindas. Eu tô 

aí para isso mesmo, agora as outras que é só para poder ganhar like [na] internet, só para 

gerar discussão, nada, a gente deixa passar. É igual aquele cachorro, sabe o cachorro 

que ele quer que você jogue a bola pra ele pegar, se você não jogar ele vai ficar ali triste 

deitado. E é isso que eu faço. Eu tenho certeza que não respondendo eles ficam mais 

doídos comigo do que se eu começasse uma briga mesmo.  

 

CAUÃ: Assistindo ao seu vídeo que a professora Eunice nos passou, eu fiquei 

com certa curiosidade de como você faz as charges. Queria saber também quais são as 

ferramentas para construir uma charge? 

 

BRUM: Vamos lá.  Como eu faço a charge? Bem, o primeiro passo da charge 

é a informação. Então eu chego no jornal, eu entro na internet, eu vasculho as notícias 

do dia, se bem que notícias eu fico escutando, eu fico pesquisando o dia todo. Hoje em 

dia, as redes sociais, a internet ajuda muito com isso. E converso com os editores, né, 

que os jornais têm os editores de política, editor de cidade, editor de polícia, converso 

pra ver o que quê vai sair do jornal, pra em cima daquilo ali eu ter uma ideia. Depois 

que eu tenho não é nem a ideia, de que eu tenho um assunto, que eu acho que é o 

assunto que me gera uma indignação, um assunto que vai gerar uma charge bacana, vai 

levantar uma discussão, eu levo pro meu editor e falo “oh tô com a ideia de fazer uma 

charge sobre... sei lá, sobre o buraco que abriu na avenida principal, eu acho que isso 

tem como rolar um protesto, e tô pensando em botar um cara dentro do buraco 

encontrando um tatu lá dentro falando – “ah! você vem sempre aqui”, entendeu? Ele 

aprovando a ideia, eu vou pra minha mesa e começo a desenhar e desenho no lápis 
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mesmo, entendeu? Eu não faço os desenhos no computador não, é lápis comum, passo 

nanquim, canetinha nanquim descartável, não tem aqui pra mostrar, mas a canetinha 

comum que você compra em qualquer loja. Quando não tem canetinha, eu uso hidrocor, 

qualquer coisa, qualquer coisa que seja preta entendeu, porque eu vou escanear. E 

escaneio e aí sim eu jogo no photoshop, entendeu, no programa e pinto, entendeu?  A 

ferramenta que eu uso para poder construir é isso: lápis, papel, escanner e photoshop. E 

depois de aprovado, mando pro editor. Ele manda pro pessoal aqui da diagramação, eles 

colocam no jornal e no dia seguinte tá todo mundo vendo. 

 

ÂNGELA: Que tipo de charge você mais trabalha? Por exemplo, política, 

religiosa, judicial, econômica? 

 

BRUM: Vamos lá, Ângela, deixa eu pensar. Tô pensando porque eu não bolei 

resposta nenhuma antes, entendeu? Eu gosto de deixar sair assim. Bem, a charge que eu 

mais gosto de trabalhar? Eu gosto muito de trabalhar com o cotidiano, entendeu, o dia a 

dia das pessoas. A pessoa que tá ali com problema de emprego, a pessoa que tá ali com 

problema, aqui no nordeste acontece muito de seca, a pessoa que tá ali que não tem 

recursos, entendeu? Então, eu acho que a pessoa se identifica mais com a charge. Mas, 

mesmo preferindo trabalhar com esse tipo de cotidiano, a gente acaba trabalhando mais 

com política, não tem jeito, entendeu? Os caras tão só fazendo besteiras, a cada dia que 

passa deixa a gente mais indignado, então acaba a gente tendo que atacar eles mesmo. 

 

GRACE: Achei você uma pessoa excelente! Esclareceu tudo o que um 

chargista faz. Achei interessantes suas charges, caricaturas e a simpatia. Mas, eu 

pergunto: tem algo que o inspirou a criar charges? 

 

BRUM: Oh, obrigado! Tem. Tem as pessoas que eu sempre admirei, entendeu? 

Como eu falei no vídeo, os chargistas, né, que faziam quando eu era criança, quando era 

mais novo. Então tu tem muitos aqui, ó (mostra imagens), muitos deles estão aqui na 

minha parede. Essa capa de disco aqui. Que tá até aqui na parede. Isso aqui é uma capa 

de disco que tem uma história engraçada com ela, né, que ela tem aí figura de índio 

sendo massacrado, torturado. E isso quando eu era mais novo, quando eu tinha 12, 13 

anos, isso aí, essa imagem na escola, ela, os professores não queriam. Ela chocava e eu 

pra mim não via a maldade nela. Eu recriei essa capa no papel, tirei um monte de xerox 
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com meus amigos e espalhei pela escola. Não façam isso, entendeu!? Não façam [o] que 

eu fiz, mas é errado. E ganhei um castigo bacana, uma suspensãozinha, eu e meus 

amigos que me ajudaram a colar, e foi isso que me despertou para trabalhar com 

desenho. Eu vi que “opa! eu ganhei uma suspensão! Oh, meus desenhos fazem alguma 

coisa, eu vou começar a investir mais nos meus desenhos, vai que eu posso ganhar 

muito mais, posso ganhar dinheiro, né”. Então, por incrível que pareça, eu comecei a 

querer trabalhar com desenho por conta de um castigo por culpa dessa capa, entendeu? 

Agora, a charge, né, porque o desenho podia ser qualquer coisa, podia ser 

ilustrador, podia ser arquiteto, porque tudo envolve desenho, mas no caso da charge foi 

mais porque eu de certa forma sou um cara meio que indignado, entendeu? Eu vejo uma 

coisa que eu não concordo, mas às vezes eu tô errado, mas se eu não concordo eu vou, e 

sou meio estourado, entendeu? Quando eu vejo, já protestei tal, e a charge, ela tem isso, 

entendeu?  

Tem um pouco de humor, sempre gostei de humor, não sou humorista, eu falo, 

mas eu gosto “do humor”. Então, foi por conta disso e por conta das pessoas que eu 

gostava de desenho, sempre gostei muito do Henfil, sempre gostei muito da Laerte, do 

Angeli, do Glauco ... e os caras faziam críticas, entendeu? O Henfil é [um] baita de um 

chargista, até bacana se a professora puder passar alguma coisa do Henfil pra vocês, que 

é muito legal, faz parte da história do Brasil. Uma história muito importante, entendeu, 

um período aí que o país estava enfrentando algo muito ruim né, década de 70, 

finalzinho de 60. E o Henfil foi um cara que, com seus desenhos, lutou inclusive pra 

gente poder ter voto, foi um cara muito importante para nossa história. Então foi um 

cara que me inspirou. Eu não peguei ele vivo, entendeu, mas os trabalhos dele me 

inspiraram. E é isso, foi a paixão que eu tinha pelo trabalho de quem fazia charge e que 

eu acabei querendo imitar e acabei trabalhando com isso. 

 

NOAH: Rodrigo Brum, você é humilde e mostrou que simples coisas na vida 

podem decidir o que podemos ser no futuro. Muito carismático. Gostaria de saber como 

a charge influencia no seu cotidiano? 

 

BRUM: Sim, verdade. É..., ela acaba que a gente não se divide, né? Ela 

influencia no meu cotidiano porque as pessoas, a maioria das pessoas que eu conheço, 

me conhecem por conta da charge. Então, elas me enxergam como “o chargista”. Talvez 

não me enxergam como a pessoa comum, como outra qualquer pessoa, que eu sou. 
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Então influencia em tudo. Hoje em dia, eu olho pra uma notícia, eu não vou só olhar a 

notícia, devido ao fato de eu ser chargista, eu já olho nela com um olharzinho mais 

crítico, você tá entendendo? Ela me influencia me tornando uma pessoa mais crítica. Eu 

sou aquele tipo de pessoa que, quando vou visitar os outros, a pessoa tem mania de 

dizer “ah não repara a bagunça”, eu já reparei! Entendeu, a charge me influenciou nesse 

sentido de observação, de lado crítico mesmo. Eu acabei me tornando uma pessoa 

crítica demais num bom sentido e no mau também, entendeu? Não trouxe só coisa boa 

não. Porque é chato, né, a gente tudo olha e bota um defeito, um negócio assim, mas 

fazer o quê, eu tento me controlar.  

 

LUIZ: Como você se apaixonou pela charge? E que tipo mais te agrada? 

 

BRUM: É o que eu falei, eu me apaixonei vendo o jornal que meu pai lia, né, 

eu falei isso no outro vídeo. Ali eu via os chargistas, né, que desenhavam pra eles. Li, 

comprava as revistas dele. Nunca fui muito fã de Batman, Super-homem, que era o 

pessoal da minha época gostava, né. Homem-Aranha, eu só fui gostar depois de velho. 

Eu gostava mesmo era de quadrinhos de humor Mad, Chiclete com banana, Geraldão e 

das charges do jornal. Então, me apaixonei por aí, e o tipo que mais me agrada foi o, já 

respondi, gosto de charge do cotidiano, entendeu? Algo que tem mais a ver com a 

pessoa que qualquer um se identifique. Que o empresário, o gari, o pipoqueiro, 

bancário, todos.  

 

GEÓRGIA: Para você, o que é ser um bom chargista? O que precisa pra se 

destacar na charge? 

 

BRUM: Vamos lá! O que é ser um bom chargista? Boa pergunta, né. Se eu 

soubesse, eu usava para ser o melhor. Mas, vamos lá, acho que um bom chargista é 

aquele cara que sabe que ele tá ali pra fazer as pessoas pensarem. Ele sabe que ele tá 

fazendo a charge pra mudar algo e não para ofender, entendeu? Muita gente acaba 

usando o humor ou a charge para criticar, uma crítica ofensiva, pra bater sem motivo 

nenhum. Claro que a charge “bate”, claro que eu já fiz charge para ofender, mas tinha 

um porquê, entendeu, daquela ofensa. Tinha um porquê daquele “soco”, daquela 

“porrada”. Então eu acho que um bom chargista é esse, é o que sabe que a matéria-

prima é a verdade e não somente o seu achismo, as suas convicções. Claro que nas 
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charges tem as suas convicções, claro que na charge tem um pouco do meu achismo, 

tem o meu pensamento, afinal de conta é a minha opinião na charge, mas ela tem que 

estar embasada. Ela tem que ter uma verdade por trás. Então, um bom chargista é esse, é 

o chargista que sabe que a verdade sobressai até mesmo a sua opinião. Que ele sabe que 

ele pode manipular as pessoas. Então, ele tem que ter cuidado pra não manipular de 

maneira errada.  

Agora, ele também tem que ser um cara que, mesmo com essas críticas, ele 

consiga divertir as pessoas, que [a] charge tem também esse lado da diversão. E um cara 

que não pode ter medo de colocar o que ele pensa. Então, o bom chargista é aquele que 

não tem medo. É aquele que faz o que ele tem convicção que é o correto e defende 

aquilo até o fim.  Isso para mim é um bom chargista, por isso que eu era tão apaixonado 

pelo Henfil, porque o Henfil foi um cara que... no dia que vocês conhecerem um 

pouquinho, vocês vão ver o quanto esse cara lutou, entendeu? O quanto esse cara 

acreditava nele e correu atrás e, com isso, ele mudou muita coisa nesse país que a gente 

vive hoje. 

 O que precisa para se destacar na charge é isso. É ser bom, cara. É ser bom no 

sentido do que eu já falei, de tá com a verdade, entendeu?  É claro que aí você tem que 

ter uma boa ideia, tem que ser criativo, né. Não adianta também você fazer uma charge 

que defenda sua ideia e não é criativo. Não ser aquela chargezinha arroz com feijão que 

todo mundo faz, não adianta. Por exemplo, uma charge sobre sei lá, uma charge batida. 

Eu não sei, tem tanta charge batida aí que todo mundo faz, entendeu? Do dia das Mães, 

por exemplo, “ah! coração de mãe sempre cabe mais um”. Isso todo mundo fala, 

entendeu? Claro que coração de mãe a gente sabe que cabe mais um, mas vamos falar 

isso de uma forma diferente, entendeu? É isso que você tem pra poder ser um bom 

chargista, entendeu? Por exemplo, agora o pessoal fala muito do Temer né, Vampirão, e 

aí faz a charge só Temer Vampiro. Sim, e aí Temer Vampiro? Falou o quê? Nada!  

Vamos ser mais criativo, quer botar ele de vampiro? Pode botar, mas vamos botar com 

alguma coisa criativa junto entendeu. Não simplesmente botar de Vampiro e “ah chamei 

de vampiro”. Não, não adianta, entendeu? Tem que ir criticar com força, tem que ir com 

“um chute nos peitos”, como a pessoa fala, entendeu? Isso pra mim que é um bom 

chargista, é aquele que já chega “na voadora”, entendeu? Claro que dando espaço 

também pro o leitor pensar, é aquele que sai do lugar-comum. Isso que é ser um bom 

chargista, na minha opinião, entendeu? Eu procuro sempre fazer isso e espero 

conseguir. 
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GUILHERMINA: Você já foi processado por causa de algo que disse em uma 

charge? Ou o editor de algum jornal não aceitou sua charge? 

 

BRUM: Processado eu nunca fui. Já tive ameaça de processo, entendeu? De 

empresa me ligando, que ia me processar tal, mas não levaram à frente e nem eu 

também tirei a chave do ar, ficou por isso mesmo.  

Agora, “um editor não aceitou suas charges?” Muitas charges minhas já não 

foram aceitas, você entendeu? Muita, mas muita mesmo, não são 10, 20 charges, é pra 

mais de 100 charges minhas que não foram aceitas. Agora, isso faz parte, é por isso que 

o jornal tem um editor. Ele tá ali também pra controlar mesmo, para ver o que pode sair 

no jornal, por mais que fale “ah! não existe censura”. Mentira! Censura existe e muita, e 

isso não é só no jornal que eu trabalho, em qualquer lugar. Mas você tem que saber 

trabalhar com ela, né? É até uma função do chargista saber derrubar essa censura, 

entendeu, mas ela tá aí. E a gente tá lutando contra ela todo dia. E já tive muita charge 

mesmo que foi reprovada às vezes por erro meu mesmo, às vezes porque o editor não 

gostou do que eu falei, às vezes porque o dono do jornal não gostou do que eu falei, 

entendeu? Essa semana mesmo ganhei um puxão de orelha de uma charge que eu fiz do 

Tiradentes, entendeu, mas faz parte do trabalho.  

Claro que tem formas, né, de não aceitar a charge. Eu no momento tenho um 

editor que é sensacional, entendeu? Um cara que sabe conversar, um cara que sabe 

debater, um cara que defende muito as charges que eu faço. Claro que às vezes ele 

reprova, agora, eu já tive editores de jornal que me ligaram me chamando de moleque: 

“Ah! Você é um moleque! Você acha que você tá fazendo charge com fulaninho, que 

fulaninho? Você não pode não”. Seu isso, seu aquilo, já teve esse caso, já teve aquele 

caso de eu mandar charge para o jornal de um jeito e, no dia seguinte, eu ver ela 

impressa de outro, que o editor ou sei lá quem foi lá e apagou um detalhe e modificou 

sem me falar, entendeu, isso infelizmente acontece. Já tive charge modificada na 

internet, entendeu, charge que eu fiz de um jeito, quando eu vi, ela tá de outro, a pessoa 

modificou e deixou minha assinatura ou tirou minha assinatura. Isso acontece direto, faz 

parte do nosso trabalho, entendeu. Mas é o que eu falei, graças a Deus, eu agora tô num 

momento bacana. Tô com um bom editor que, quando reprova, ele tem um bom 

argumento, sabe conversar, entendeu, me convencer do porquê que a charge não pode, 

mas tem uns puxãozinhos de orelha, como eu falei que ganhei na semana passada. 
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MARIANA: O que me chamou muita atenção é que o chargista não trabalha 

apenas com charges, mas com vários outros trabalhos. Ele comentou sobre o chargista 

ser uma pessoa que dá sua “cara a tapa” para poder criticar o que não pode ser escrito. A 

minha pergunta é: após ele ver o assunto, de onde ele retira a inspiração para formar o 

desenho e como colocar essa crítica em uma charge? 

 

BRUM: É o que eu já respondi lá em cima. A inspiração vem da indignação 

que aquela notícia me passa, você tá entendendo? Não é a notícia em si que me inspira. 

A notícia, tem jornal repleto de notícias. Todo dia sai dezenas de notícias no jornal.  

Alguns jornais centenas, mas nem por isso a gente charge. Agora quando um 

acontecimento gera uma revoltazinha, gera um “opa, pera aí, isso aqui não tá sendo 

falado o que tem que ser falado, acho que o povo tem que pensar dessa maneira aqui, o 

leitor tem que ver desse jeito aqui”. Então é isso que faz eu ter inspiração pra charge, 

entendeu? É indignação, é o que a notícia me faz sentir, essa é a inspiração.  

E como colocar numa charge? É [o] que eu falei, é o treino, a minha cabeça, eu 

exercito muito a minha cabeça. Eu faço direto, [o] pessoal diz que é coisa de velho, tá 

até aqui na minha mesa para você ver que não estou mentindo oh (mostra imagens), eu 

leio muito livro, por sinal do Henfil, que eu falei e, ó, o negócio que eu faço muito pra 

exercitar a minha cabeça (mostra a imagem) [é] palavra-cruzada, é coisa de velho, né. 

Eu tive um chefe, um diretor em uma agência de publicidade que eu trabalhei que ele 

falava “ah a nossa mente é um músculo, a gente tem que exercitar que nem exercita o 

braço tal e a melhor maneira é a palavra-cruzada”. Ele botava a gente pra fazer uma 

palavra-cruzada todo dia e é verdade, funciona, e você pode exercitar de outras 

maneiras lendo, ouvindo uma música, é não deixar a mente parada. E isso facilita muito 

na hora de criar qualquer coisa, não só a charge. Seja lá qual for seu emprego, se for 

trabalhar com criação, exercite sua mente, leia, veja o cotidiano. O dia a dia das pessoas 

na rua me inspira muito. As situações que eu vejo na rua, entendeu? Gosto muito de 

observar, eu adoro almoçar em boteco, sério! Porque o boteco, ele, pelo menos no que 

eu almoço, é uma reunião de figuras, entendeu? Todo dia tem uma pessoa diferente lá 

com um pensamento diferente, com uma história. Então, eu fico pescando essas ideias e, 

ali na minha cabeça, já vou “ah! isso daria uma charge”. Já vou elaborando e minha 

cabeça vai tendo um banco de dados que na hora certa o boto pra fora, entendeu? 
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 Hoje, mesmo, eu tava na minha cabeça, muito tempo, uma ideia vendo esses 

vídeos que a Globo agora tá do país que eu quero tal do celular, falei, poxa, isso aí dá 

uma charge então, mas não sabia como encaixar e hoje apareceu uma chance e eu 

encaixei, você tá entendendo? Então é observação, é o dia a dia, tudo que tá ao meu 

redor inspira. Então é saber armazenar essas informações. 

 

DOMINGOS, Jarbas. Entrevista semiestruturada concedida à pesquisadora e 

enviada pelo “Messenger” em formato de texto em 26 mar. de 2018.  

 

JARBAS: Meu nome é Jarbas Domingos, trabalho como cartunista para a 

imprensa de Pernambuco desde 1998. Comecei a trabalhar em redações de jornais aos 

18 anos e sou formado em design pela Universidade Federal de Pernambuco. Cresci 

numa cidade do interior de Pernambuco e sempre fui apaixonado por quadrinhos e 

desenhos animados. Em 1998, mandei uma carta para um jornal local com as Tirinhas 

do Barô Barata (publicadas no Diário de Pernambuco atualmente) e, uma semana 

depois, fui convidado para uma entrevista. Comecei como estagiário na Editoria de 

Artes fazendo ilustrações e infográficos. Ao longo da minha carreira profissional, já fui 

premiado em Salões de Humor Gráfico no Brasil e fora do país. 

Com relação à charge, imagino que é um trabalho que serve para despertar a 

discussão sobre um tema que mexe com a sociedade. É uma forma de noticiar um fato, 

muitas vezes com humor, para gerar uma reflexão. Particularmente, gosto de 

transformar a notícia em charge e não simplesmente fazer o leitor rir. Para chegar a uma 

ideia, tenho que ler muito, fazer pesquisa, ver os assuntos mais comentados até chegar 

num tema que eu possa desenvolver a charge. 

A charge e o quadrinho são ferramentas importantes na educação. Através das 

charges, por exemplo, pode-se contar a história de um momento da sociedade. A charge 

é datada e tem um humor com prazo de validade. Com o uso desse tipo de trabalho, o 

professor, por exemplo, pode explicar os motivos por trás da crítica e até comparar 

trabalhos mais antigos com [o] mais atuais. Fazer os alunos refletir que muitos 

problemas retratados nos desenhos perduram por décadas. 

Meu site: www.querodesenho.com. Abraço e espero ter contribuído. 

http://www.querodesenho.com/
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Thiago, Lucas. Entrevista semiestruturada concedida à pesquisadora e enviada 

por e-mail em formato de videogravação em 15 abr. de 2018 (6min.41s).                                                 

 

THIAGO LUCAS: Olá, Eunice, olá, pessoal, meu nome é Thiago Lucas. Eu 

sou chargista ilustrador do Jornal do “Comércio de Recife” e também chargista [do] 

blog do Magno, que é um blog político também do Recife. 

 Bom, é, a Eunice me pediu para conversar, falar um pouco sobre a charge e a 

importância que a charge tem na escola e também na sociedade de modo geral. Bom, 

antes disso, eu gostaria de me apresentar de forma detalhada. A minha formação, eu sou 

formado em História na Universidade Federal de Pernambuco, é, atualmente estou 

fazendo especialização em “História do nordeste do Brasil” na Universidade Católica de 

Pernambuco. E desde os 14 anos de idade eu trabalho com charge, com ilustração, com 

caricatura. Passei por alguns meios de comunicação daqui de Pernambuco e onde estou 

atualmente é o “Jornal do Comércio”. 

Bom, a charge, que é um desenho de humor que procura fazer uma reflexão 

sobre os mais variados aspectos e áreas da sociedade. É política, economia, questões 

sociais, questões sobre futebol, por exemplo, que é um tema que também pode ser 

matéria-prima da charge. É um tema inclusive bastante popular, bastante engajamento 

nas redes sociais quando você trata de forma cômica o futebol, por exemplo, mas de 

modo geral a charge é isso, é um desenho de humor que procura fazer essa reflexão 

sobre os aspectos sociais, políticos, econômicos, atuais da sociedade de modo geral. A 

charge, ela costuma ser um termômetro da sociedade, como já foi dito por alguns, 

porque ela representa, canaliza os anseios da sociedade, as angústias, os desejos, as 

insatisfações da sociedade perante, por exemplo, os governantes.  

 Então, por isso que é comum na charge política, por exemplo, você ter a 

representação cômica da caricatura [...] seja do presidente da república, seja do 

governador, prefeito, político de modo geral. Porque a charge política, nesse caso, 

procura fazer uma reflexão bem-humorada, transmitindo essas insatisfações da 

população com relação aos poderosos. Diante disso, é muito importante ressaltar esse 

papel que, no meu ponto de vista, é fundamental, essencial o uso da charge em sala de 

aula, porque ela traz consigo muitos aspectos. Como professor e eu, quando tive uma 

experiência em sala de aula como professor de história, eu usei muito charge na sala de 

aula, eu colocava pros alunos interpretarem aquela charge baseada em algum assunto e 

era bastante interessante, porque a charge sintetizava por meio daquela imagem um 
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assunto que estava sendo colocado no livro, não é. Então, ela colocava em prática 

aquela visão crítica do chargista, do artista, sobre determinado fato, determinado 

acontecimento. Ela aproxima, ao meu ponto de vista, o assunto que é dado do aluno, 

não é? Tanto pela questão da veia cômica, torna o assunto, aquele tema muitas vezes 

árido, aquele tema complexo, aquele tema pesado, torna aquele assunto mais “leve”, não 

deixando, não abrindo mão de fazer uma reflexão.  

Então, o aluno pode fazer uma análise do discurso daquela charge, pode fazer 

uma análise histórica daquela charge, uma análise dos aspectos sociais, políticos e 

econômicos, pode fazer correlações com a sua realidade com o momento atual. Por 

exemplo, eu me lembro que, em experiência em sala de aula, eu usava, falando da 

primeira República, eu usava uma charge que foi feita naquele período, e o aluno, ele 

dialogava com aquele tema que, pra ele, era estranho, aquele tema que era distante dele. 

Então, ainda tem essa questão de reflexão histórica, né, de historicidade dos problemas 

que acometem a sociedade. 

Então, eu acho que é de suma importância a utilização da charge em sala de 

aula como instrumento didático. E na sociedade, como eu já falei um pouco 

anteriormente, é também essencial, importantíssimo, porque instiga a reflexão. No 

momento atual como nós estamos vivendo, em que as redes sociais são muito fortes, 

que as pessoas põem em prática suas opiniões cada vez mais, refletem nas redes sociais, 

é importantíssimo. É muito interessante ver uma charge, nas redes sociais, por exemplo, 

e as pessoas conversando, discutindo, refletindo sobre o assunto que aquela charge tá 

tratando. Então, veja como a charge, ela instiga a reflexão, instiga o debate, instiga o 

senso crítico. E nesse momento que nós estamos vivendo tão complicado de mais 

variados aspectos, veja como é importante nós conversarmos, veja como é importante 

nós termos o senso crítico em relação à realidade, senso crítico sobre história. 

É, bom, é isso! Eu espero que tenha ajudado, contribuído de alguma forma. 

Obrigado, Eunice, pelo convite. E eu estou à disposição e até a próxima. Eu estou nas 

redes sociais no Facebook, meu nome é Thiago Lucas com h, Thiago com h, no 

Instagram, vocês podem encontrar como Thiagochargista com Th e estou à disposição 

pra conversar, que a gente possa refletir e construir um mundo melhor. Muito obrigado 

a todos, um abraço e até a próxima. 
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ROCHI, Genildo. Entrevista concedida à pesquisadora e enviada por e-mail em 

formato de videogravação em 04 de abril 2018. (4min.25s). 

 

GENILDO: Olá, galera, eu sou Genildo, eu trabalho fazendo charges pra 

internet, também sou professor de artes no horário matutino, à noite eu trabalho no 

jornal “A Gazeta de Vitória” fazendo infografia, que é você transformar a informação 

textual em visual. E o meu trabalho de charge, ele é feito em casa, aqui na minha 

estação de trabalho, no meu lugar, né, de ter minhas ideias (risos).  

Então, falando um pouco mais da minha vida, né, eu nasci aqui no norte do 

Espírito Santo, fica na região sudeste, eu sou capixaba de coração, de nascimento. 

Minha família é descendente de italiano e eu resguardo essa cultura dos italianos aqui 

no Espírito Santo, mas valorizo todas as culturas. Então, eu sou um cara que gosta do 

brasileiro, gosto da cultura brasileira. E me formei em educação artística na 

Universidade Federal do Espírito Santo, na UFES, e depois fiz pós-graduação em arte, 

educação, e trabalho há 25 anos no jornal e também na escola, né. Tenho formação pra 

duas coisas. 

A charge que eu faço, eu tenho mais autonomia, mais liberdade, porque é uma 

charge direcionada pro campo do pensamento aberto. Não dependo de um veículo pra 

poder financiar a minha charge. Então, eu tenho total liberdade e o senso ético pra tá 

criando esse espaço. O importante é que você faça com autenticidade, que você faça a 

sua charge pensando que ela vai atingir o universo da verdade. Isso é muito importante, 

porque hoje o mundo precisa de uma segurança. Esse universo feito das redes, ele 

precisa de um norteamento. E as pessoas que vão fazendo fakes que vão tentando burlar 

esse sistema, elas “morrem logo”. Passam quando deixam de receber sua grana pra fazer 

isso, passam e seu trabalho tem que ficar pra posteridade, as pessoas têm que guardar o 

seu trabalho, e ele tem que fazer você refletir. Então, todo meu universo de pensamento 

é isso. 

Os temas são diversos. Abrangentemente, ele tem que ser na área de política, 

mas você vai falar aí de aspectos sentimentais, de psicologia, você fala de meio 

ambiente, da natureza e tudo que envolve comportamento humano.  

Então, eu faço desde a charge, que é o desenho que é essa montagem da ideia. 

Pode ser o objeto artístico ou não, principalmente, ele tem que ser de comunicação. E 

faço também montagens, fotomontagens, faço fotografia do cotidiano e tudo é 

importante para que você vá acumulando a informação para jogar no seu trabalho. E o 
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importante para se fazer uma charge, é você ouvir muito noticiário de todos os ângulos, 

de vários veículos. Os veículos alternativos são os melhores porque eles apresentam a 

verdade crua. Os veículos abertos, normais, eles têm que, você tem que lutar muito. Eles 

fazem uma abordagem bem específica. Então, é importante que você tenha o seu 

posicionamento. 

Para começar a fazer a charge, você pode começar se inspirando em artistas 

famosos e ver a linha desses artistas, o Aroeira, o Amarildo, os grandes chargistas, né, o 

Ziraldo. Eu peguei a época em que o Ziraldo já estava forte, que ele já tinha enfrentado 

a ditadura e que, agora, seria o trabalho dele fantástico pra esse momento que a gente tá 

passando no Brasil. 

 Então, é esse o meu trabalho que eu faço em casa aqui, escaneando na mesa 

digital e fazendo fotos e trabalhando, então, esse é o meu universo livre. Por isso que 

meu trabalho tem essa personalidade de falar o que eu acho que é certo, sem me 

preocupar com que veículo que eu vou tá postando pra sobreviver daquele veículo. 

Quem gosta é o meu patrão.   

Obrigado, galera. Obrigado, Eunice, parabéns, alunos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


