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Leia as charges e as tirinhas abaixo e coloque o número da afirmação que explica cada
uma delas.  Responda,  primeiro,  se  é uma tirinha,  uma charge ou um cartum e depois
coloque o número da afirmação abaixo que define cada um dos textos na sequência. Se for
uma charge, diga a que situação dentro do contexto histórico a charge se refere, exemplo:
2020 transmissão do Coronavírus; Século XX – mudanças na comunicação por meio da
internet,  desigualdade  social  no  século  XX,  a  fome,  etc.  Não  há  problema  se  houver
repetição na definição dos gêneros textuais.

1) As charges são poderosos veículos de comunicação, constituindo um gênero que une a força
das palavras a imagens e muito bom humor. Para entender a charge é preciso conhecer seu
contexto histórico, ou seja, a situação a partir da qual se considera um fato.
 2) No Brasil, a charge é comumente utilizada com a intenção de tecer críticas políticas e sociais,
sempre preservando como traço predominante o humor. Geralmente, é constituída por um único
desenho.
3) Assim como nas charges, as tirinhas apresentam uma linguagem permeada pelo bom humor,
aliando as linguagens verbal e não verbal para a construção de sentidos do texto. Ambos os
gêneros textuais apresentam uma crítica.
4) As charges e as tirinhas são consideradas gêneros textuais.
5) As charges e as tirinhas combinam linguagem verbal e não verbal, porém a charge é temporal,
ou seja, é necessário conhecer a situação a partir da qual se considera um fato histórico; já nas
tirinhas a piada ou o ensinamento não precisam do contexto histórico para serem compreendidos.
6) A caricatura é um desenho criado com o objetivo de enfatizar e exagerar as características de
pessoas, animais ou objetos.
7) Nesse gênero textual são criados retratos bem-humorados, cômicos e/ou irônicos, sobretudo 
com relação aos aspectos físicos e/ou comportamentais. Assim como as charges e as tirinhas a 
caricatura é um gênero discursivo desenvolvido a partir das contribuições da linguagem não 
verbal.
8) O cartum é um gênero textual atemporal, ou seja, sem ligação com o  contexto histórico, e
seus personagens não são figuras públicas como políticos ou artistas.
9) A tirinha é um gênero textual que tem como função principal entreter o leitor, mas que pode
também abordar outros aspectos da vida das pessoas
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Marcelo Duarte, o autor do livro Esquadrão curioso: caçadores de fake news,  nasceu
em São Paulo, no dia  31 de outubro de 1964, ele é  jornalista brasileiro formado pela Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo – USP -   e fundador da editora Panda
Books.
É conhecido pela série de livros O Guia dos Curiosos, que começou a ser lançada em maio de
1995 e que já tem nove diferentes volumes.
Tem cinco livros lançados pela coleção Vaga-Lume, da Editora Ática. 
Apresenta os programas "Você é Curioso?" (desde 2001), na Rádio Bandeirantes, e o "É Brasil
que Não Acaba Mais" (desde 2008), na BandNews FM. Foi premiado em 2006 com o Troféu
APCA na categoria educação em rádio. Foi novamente finalista em 2018 com o "É Brasil que Não
Acaba Mais!".
Na Rádio Bandeirantes, apresentou também o "Fanáticos por Futebol", o "Mania de São Paulo" e
o "Manhã Bandeirantes" (2005 e 2006). Na BandNews FM, apresentou o "É São Paulo que Não
Acaba Mais!".
Foi escolhido em 2017, 2018 e 2019 como um dos 10 jornalistas da área de mídia falada na
categoria Cultura no Prêmio Comunique-se.
Trabalhou na ESPN Brasil,  onde apresentou programas como Loucos por  Futebol,  entre  2002
e 2014.
Cobriu quatro Copas do Mundo (1998, 2006, 2010 e 2014), cinco Olimpíadas (1988, 1996, 2002,
2008 e 2012) e dois Panamericanos (1987 e 2007).
Escreveu, entre 2002 e 2012, a página "Curiocidade", com curiosidades da cidade de São Paulo,
que circulava aos sábados no Jornal da Tarde.

2) Com base no texto acima que apresenta o autor do livro Esquadrão curioso: caçadores de fake
news, escreva um texto dizendo o por quê de Marcelo Duarte ter escrito esse livro. Você acha
que  a  profissão  de  jornalista  e  a  sua  atuação  como  apresentador  de  programas  variados
influencia na escolha do tema do livro que você leu? Por quê?

3) No livro há a personagem Isa, uma garota empoderada (Ação de se tornar poderoso, de
passar  a  possuir  poder,  autoridade,  domínio  sobre  algum  assunto)  que  luta  pela
igualdade de gênero. 
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a) Como Isa demonstra sua luta por direitos iguais entre homens e mulheres? 
b) Quais são as frases que ela usa? 
c) O que essas frases representam como luta por direitos?
4) No livro o pai de Leo deixa bem claro que respeita a igualdade de gênero.
a) Como ele faz isso?
b) Leo tem esse respeito que seu pai ensina para ele? Dê exemplos.
5) No final do livro, percebemos que Leo apresenta uma mudança surpreendente em relação ao
respeito à igualdade de gênero. O que acontece com ele? Qual sua atitude de garoto consciente?


