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RESUMO 

Introdução: Charge vem do francês “carga”, ou seja, exagero, ela procura por meio do 

excesso, principalmente com o uso de caricaturas, satirizar pessoas e/ou situações mais 

discutidas em determinado momento. Assim sendo, para que o interlocutor entenda a 

mensagem transmitida pelo locutor é preciso que este esteja inserido no mesmo contexto que 

aquele. Dessa forma, este trabalho busca analisar os elementos argumentativos e semióticos 

presentes no discurso das charges políticas, bem como a maneira como eles foram inseridos e 

a finalidade do uso de elementos humorísticos e linguísticos a fim de convencer ou persuadir 

o leitor. Nessa perspectiva, torna-se necessário que o professor de Língua Portuguesa trabalhe 

com seus educandos os recursos argumentativos da língua não apenas para que esses saibam 

fazer uma boa dissertação, mas para que também possam utilizar essas aptidões em diversos 

outros gêneros textuais e em seu dia a dia, de modo a reconhecer e fazer o uso desses recursos 

seja na forma verbal ou não verbal. Objetivo: Analisar as técnicas argumentativas na 

construção da persuasão nas charges por meio da linguagem verbal e não verbal. 

Metodologia: As metodologias utilizadas foram a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de 

projetos. Resultados e discussão: Para atender ao objetivo proposto, as autoras sugerem o 

projeto “A construção argumentativa nas charges”, o qual tem como público alvo alunos do 9º 

ano do ensino fundamental. Esse almeja propiciar ao estudante uma formação leitora crítica e 

argumentativa por meio da análise de charges políticas brasileiras atuais e antigas.  
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Conclusão: 

Hodiernamente há uma necessidade cada vez maior em promover discussões acerca da 

formação discursiva e interpretativa do aluno. Isso porque essas habilidades são 

indispensáveis para sua inserção no mercado de trabalho e para que ele possa ter condições de 

continuar seus estudos após a formação básica. 
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