
Ao falarmos de charges, cartuns, desenhos, quadrinhos e caricaturas, a confusão é 

grande. Em comum, todos têm a linguagem humorística, mas a principal diferença habita 

entre charges e cartuns. Enquanto os cartuns são feitos a partir de situações cotidianas, a 

charge, normalmente, é inspirada em assuntos que estejam em evidência no momento – 

escândalos políticos, guerras, esporte, entre outros - eles recriam os fatos de uma forma 

cômica, engraçada. 

 

Arte no jornal 

No jornal, encontramos ilustrações jornalísticas, como caricaturas, charges e textos 

ilustrados, que fazem referência a muitos temas e deixam as notícias mais divertidas. 

 CARICATURA – É o tipo de desenho que procura exagerar nas características marcantes 

de uma pessoa de forma bem-humorada. 

 CARTUM – É um desenho engraçado acompanhado ou não de legenda. 

 CHARGE – É um desenho cômico sobre um fato atual. 

1 - De acordo com o que vimos acima, classifique as imagens abaixo em: CARICATURA, 

CARTUM E CHARGE. 
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Ilustração e cores 



 

ILUSTRAÇÃO 

Ilustração é uma imagem criada, geralmente, para ornamentar (enfeitar) um texto, 

tornando-o mais atraente e curioso, além de acrescentar informações ao assunto, isto é, 

complementar o texto. As ilustrações comunicam uma ideia e podem ser encontradas em 

jornais, livros, revistas, entre outros. Para ilustrar, podem-se utilizar diferentes técnicas, como 

pintura, gravura, desenho, fotografia e até colagem. 

2 - Faça ao lado a ilustração do poema “Surpresas” de Roseana Murray. Você pode 

utilizar a técnica de sua preferência (pintura, desenho, colagem...). 

 

Surpresas 

 

Este menino tem sempre 

Cinquenta surpresas nos bolsos: 

Uma pedrinha encardida que, 

Diz ele, dá sorte na vida. 

Uma bala amassada 

Que para alguma emergência 

Ele traz guardada. 

Uma viagem de volta ao mundo 

Em um segundo 

E uma entrada (permanente) 

Para o circo que fica montado 

Dentro de seu pensamento. 

                                           Roseana Murray 

 

SAIBA MAIS – O dia Nacional do Livro Infantil é comemorado, em 18 de abril, porque nessa 

data, no ano de 1882, nasceu Monteiro Lobato, autor de muitas histórias da literatura infantil, 

como Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, enfim, toda a Coleção Sítio do Picapau 

Amarelo. 

 Ilustrações científicas – Muitos artistas viajam pelo mundo fazendo desenhos ou pinturas 

de plantas e animais. Esses desenhos são, muitas vezes, utilizados para estudos 

científicos. 



 

 Ilustrações publicitárias – São desenhos produzidos para propagandas ou campanhas 

publicitárias que têm a finalidade de vender alguma coisa. Devem ser atrativas e 

interessantes para chamar a atenção do consumidor. 

 

 Andy Warhol (1928-1987) foi um artista americano conhecido por fazer parte de um 

movimento artístico chamado Pop Art. No início de sua carreira artística, Warhol ilustrava 

sapatos que eram conhecidos como extravagantes e cheios de estilo. 

 

Muitos ilustradores trabalham para a indústria da moda. Criam estampas de bolsas, tênis 

e camisetas.  

3 - Agora, é sua vez de fazer uma ilustração bem colorida! Observe os vários ângulos da 

mochila e ilustre-os com muita criatividade. 

 

 


