Interpretação de charges e
quadrinhos
Charge
 1 quadro
 Atualidades
 Geralmente apresenta uma crítica

Quadrinho
 Mais de um quadro
 Personagens em diálogos
 Humor ou moral no final

Para interpretar é preciso questionar 3 pontos:
1) Quais as possibilidades de interpretação?
2) Onde estão os detalhes = informações implícitas?
3) Qual o motivo da imagem? Contexto? Situação sócio-política?

Observar a polissemia = vários sentidos dos textos, imagens e palavras

Página 1
com Prof. Dani Bressan

Na criação do texto, o chargista Iotti usa criativamente um intertexto: os traços
reconstroem uma cena de Guernica, painel de Pablo Picasso que retrata os
horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade da
Espanha. Na Charge, publicada no período de carnaval, recebe destaca a figura do
carro, elemento introduzido por Iotti no intertexto. Além dessa figura, a
linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo a obra de Picasso e
charge ao explorar
a) uma referência ao contexto, "trânsito no feriadão", esclarecendo-se o
referente tanto ao texto de Iotti quanto da obra de Picasso.
b) uma referência ao tempo presente, com o emprego da forma verbal "é",
evidenciando-se atualidade do tema abordado tanto pelo pintor espanhol
quanto pelo chargista brasileiro.
c) um termo pejorativo, "trânsito", reforçando-se a imagem negativa de mundo
caótico presente, tanto em Guernica quanto na charge.
d) uma referência temporal, "sempre", referindo-se à permanência de tragédias
retratadas tanto em Guernica, quanto na charge.
e) uma expressão polissêmica, "quadro dramático", remetendo-se tanto à obra
pictórica quanto ao contexto de transito brasileiro.
Resposta: E

Página 2
com Prof. Dani Bressan

Essa charge
faz referência
aos
estudantes
que tiram
foto com as
provas do
Enem.

a) O humor presente na tirinha decorre principalmente do fato de a personagem
Mafalda atribuir, no primeiro quadrinho, poder ilimitado ao dedo indicador.
b) considerar seu dedo indicador tão importante quanto o dos patrões.
c) atribuir, no primeiro e no último quadrinhos, um mesmo sentido ao vocábulo
“indicador”.
d) usar corretamente a expressão “indicador de desemprego”, mesmo sendo
criança.
e) atribuir, no último quadrinho, fama exagerada ao dedo indicador dos patrões.
O quadrinho acima trata da polissemia das palavras, neste caso, a palavra
indicador ganhou dois sentidos: dedo e índice. A reposta é C.
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O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações
visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre
à
a) polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão “rede social” para
transmitir a ideia que pretende veicular.
b) ironia para conferir um novo significado ao termo “outra coisa”.
c) homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população
pobre e o espaço da população rica.
d) personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico.
e) antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira
de descanso da família.
A resposta é LETRA A e mais uma vez a prova traz a ideia de POLISSEMIA.
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TREINANDO PARA O ENEM

1. (ENEM 2014) Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou
em Marte com a missão de enviar informações à Terra. A charge apresenta uma
crítica ao(à)
a)
b)
c)
d)
e)

gasto exagerado com o envio de robôs a outros planetas.
exploração indiscriminada de outros planetas.
circulação digital excessiva de autorretratos.
vulgarização das descobertas espaciais.
mecanização das atividades humanas.

Página 5
com Prof. Dani Bressan

2. (ENEM 2014) Viva a nova TV! Diga olá para a televisão do futuro. Ela permite
assistir ao que você quer quando quer. A segunda tela é um tablet ou smartphone.
e o engajamento nas redes sociais torna-se mais importante do que a audiência.
Preparando para essa revolução por paula rothmann
Disponível em: http://info.abril.com.br. Acesso em: 09/05/2013 (adaptado).

O texto introduz uma reportagem a respeito do futuro da televisão, destacando
que as tecnologias a ela incorporadas serão responsáveis por
a) estimular a substituição dos antigos aparelhos de TV.
b) contemplar os desejos individuais com recursos de ponta.
c) transformar a televisão no principal meio de acesso às redes sociais.
d) renovar técnicas de apresentação de programas e de captação de imagens.
e) minimizar a importância dessa ferramenta como meio de comunicação de
massa

3. (ENEM 98)

VERÍSSIMO, L.F. As cobras em: Se Deus existe que eu seja atingido por um raio. Porto Alegre:
L&PM, 1997.

O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso de
pronome pessoal reto, em vez de pronome oblíquo. De acordo com a norma
padrão da língua, esse uso é inadequado, pois
a) contraria o uso previsto para o registro oral da língua.
b) contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto.
c) gera inadequação na concordância com o verbo.
d) gera a ambiguidade na leitura do texto.
e) apresenta dupla marcação de sujeito.
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4. (ENEM 2012)

LAERTE. Disponível em: http://blog.educacional.com.br. Acesso em: 8 set. 2011.

Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a
persuadir sua interlocutora?
a) Prova concreta, ao expor o produto ao consumidor.
b) Consenso, ao sugerir que todo vendedor tem técnica.
c) Raciocínio lógico, ao relacionar uma fruta com um produto eletrônico.
d) Comparação, ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são
inferiores.
e) Indução, ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor.
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5. (ENEM 2009)

Dick Browne. O melhor de Hagar, o horrível, v. 2. L&PM pocket, p.55-6 (com adaptações).

Assinale o trecho do diálogo que apresenta um registro informal, ou coloquial, da
linguagem.
a) “Tá legal, espertinho! Onde é que você esteve?!”
b) “E lembre-se: se você disser uma mentira, os seus chifres cairão!”
c) “Estou atrasado porque ajudei uma velhinha a atravessar a rua...”
d) “...e ela me deu um anel mágico que me levou a um tesouro”
e) “mas bandidos o roubaram e os persegui até a Etiópia, onde um dragão...”
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