Cartum 1:
●

Quem é a personagem que aparece na imagem?
Uma criança / um menino.

●

O que ela está fazendo?
Jogando videogame.

●

Observem as roupas que o menino veste e os demais elementos que
compõem a imagem. Ela retrata uma situação atual ou de tempos atrás?
Tempo atual. A criança usa roupas atuais e brinca com um videogame.

●

Esse texto possui um narrador, ou seja, há alguém contando a história?
Não. O Cartum transmite uma mensagem, mas não é um texto narrativo (não
conta uma história), por isso não possui narrador.

●

Podemos afirmar que, mesmo sem conter palavras, o cartum analisado
transmite uma mensagem? Qual?
Sim. O texto brinca com o uso da tecnologia, pois o menino brinca com um
brinquedo moderno e tecnológico (videogame), porém buscando uma
brincadeira mais antiga e tradicional (pipa).

●

O cartum é um texto que, por meio do humor, critica alguma situação. O
que esse cartum critica?
O uso exagerado da tecnologia / a relação das crianças de hoje com a
tecnologia / o fato de a criança brincar, por meio do videogame, com uma
pipa - que talvez ela nem conheça na vida real.

Cartum 2:
●

Quem são as personagens do cartum?
Uma criança e um adulto, que pode ser seu pai, tio ou irmão mais velho.

●

O que elas estão fazendo?
O adulto está datilografando um texto, enquanto a criança observa e
conversa com ele.

●

Observe a expressão facial do menino. O que ela demonstra?
Espanto / surpresa / admiração

●

Ele retrata uma situação atual ou antiga? Como você percebeu?
Atual. Pelas roupas e pela referência do menino em relação à tecnologia.

●

Esse texto possui um narrador, ou seja, há alguém contando a história?
Não. O Cartum transmite uma mensagem, mas não é um texto narrativo (não
conta uma história), por isso não possui narrador.

●

Se não houvesse o balão com a fala do menino, os leitores conseguiriam
compreender a mensagem? Por quê?
Não, porque não seria possível saber a causa do espanto da criança.

●

E se deixássemos só o balão de fala e retirássemos a imagem, seria
possível compreender a mensagem? Por quê?
Também não, pois novamente faltariam elementos para compreender a que
sua fala se refere.

●

Qual a mensagem responsável pelo humor do texto?
O fato de o menino não conhecer uma máquina de escrever e espantar-se,
pensando que ela é computador e impressora ao mesmo tempo.

