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 GÊNERO TEXTUAL: ANEDOTA
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: CONCEITO, FUNÇÃO,

ESTRUTURA E ELEMENTOS COMPOSICIONAIS DA
ANEDOTA

 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: Questões diagnósticas
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico

diverso (propagandas, quadrinhos, fotos, etc.)
 D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam

o locutor e o interlocutor de um texto.
 ATIVIDADE PARA CASA
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PIADA é uma breve história, de final e às vezes
surpreendente, cujo objetivo é provocar risos ou gargalhadas em
quem ouve. A piada é direta e objetiva.

ANEDOTA pormenor curioso e pouco divulgado que ocorre
em segundo plano numa narrativa sobre uma certa personagem
ou evento histórico (segundo dicionário online de Português). A
anedota é um tipo de narrativa que apresenta duplo sentido.
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http://png.clipart.me/graphics/previews/158/cute-and-friendly-teacher-explaining-isolated_158262926.jpg

O que é mais difícil: rir ou fazer rir? Será
que o riso faz bem para a saúde, para a
mente e para o coração? O humor está
presente no nosso dia-a-dia.

Tem gente que trabalha para fazer rir;
tem gente que paga para dar boas risadas; e
tem gente que ri de graça, ri à toa, ri que até
ecoa...ecoa...ecoa...

E contagia todo mundo!
E você? Quer dar uma passadinha no

trem do riso? Embarque conosco nessa
viagem e ria... ria... ria...
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ALGUÉM QUE 
LEVA UMA 
TOPADA?

UMA PIADA BEM OU 
MAL CONTADA?

1

2

3

UMA DISTRAÇÃO OU COCHILO 
NA SALA DE AULA?

Fig. 1 - http://thumbs.dreamstime.com/z/homem-de-neg%C3%B3cios-desajeitado-dos-desenhos-animados-que-trope%C3%A7a-sobre-pasta-

39358061.jpg      

Fig. 2 - http://3.bp.blogspot.com/_y3Tlr6se6XA/RjIyNX6lAQI/AAAAAAAAAII/taMMLdEQa18/s400/dormindo.jpg

Fig. 3 - http://www.fotosdahora.com.br/clipart/cliparts_imagens/14Personagens//rindo-com_amigo.jpg
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https://denisefurlan.files.wordpress.com/2013/04/caricatura

_amigas.jpg

DIZEM QUE A PRINCIPAL CARACTERÍSTICA 

DA NOSSA GENTE É O SEU INCOMPARÁVEL 

SENSO DE HUMOR, A SUA CAPACIDADE DE 

RIR DE TUDO, ATÉ DAS SITUAÇÕES MAIS 

TRÁGICAS. VOCÊ CONCORDA COM ISSO?

http://png.clipart.me/graphics/previews/158/cute-and-friendly-

teacher-explaining-isolated_158262926.jpg
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(...)
Nessa vida há muitas alegrias. Tem alegria que é brisa leve refrescando a boa

alma. Outra, ruidosa e fervente, nos arreganha os dentes sem pedir licença. Há a alegria
bruta de levar vantagem em tudo. Alegria de suplente é o sumiço do titular. No Brasil, a
alegria é tão compulsória que criaram até uma bateria de feriados para que o carnaval
nos bombardeie completamente de felicidade.

(...)
Nossa imagem também é toda sorrisos: rimos diante da piada sem graça do chefe

e prendemos a gargalhada diante das hilárias anedotas de velório. O Brasil, em seu transe
permanente, parece uma Paris eternamente festejando a saída dos nazistas. Ingênua
alegria que nos salva e redime, estupidamente entusiasmados. Agora, sim pode chorar
de rir.

OLIVEIRA, U.G; WOJCIECHOWSKI,A.T.,PRADO, R.Alegria.Gazeta do Povo, Curitiba, 25 jan.1999. Caderno G.

Os trechos a seguir trazem uma reflexão sobre  o que 
nos faz rir. Vamos ler em voz alta de forma expressiva.
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 Alegria é o mesmo que felicidade? Apresentemos nosso ponto de vista.

 A hipocrisia também podem estar por trás dos sorrisos? Levantemos algumas
situações.

 A alegria pode estar relacionada a sentimentos nem um pouco nobres? De que
forma?

 A alegria do povo brasileiro é ingênua e estúpida como afirma a parte final do
texto? Exponha sua opinião.

EI, VOCÊ AÍ! VAMOS 

CONVERSAR SOBRE O 

QUE ACABAMOS DE LER?

http://png.clipart.me/graphics/previews/158/cute-and-friendly-teacher-explaining-isolated_158262926.jpg
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O menino vendendo laranjas num 

cruzamento ficava gritando:

- Óia a laranja! Óia a laranja!

Ao que um senhor, perguntou:

- É doce?

- Claro que não, moço! Senão eu ia 

tá gritando: Óia o doce! 

Disponível em: WWW.humortadela.bol.uol.com.br . Acesso em 30. mai. 

2015.

Texto 1

E POR FALAR EM 

RISOS E ALEGRIA... 
RIA... SE QUISER...!

http://www.vitruvius.com.br
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- Doutor, como eu faço para emagrecer?

- Basta a senhora mover a cabeça da esquerda

para a direita e da direita para a esquerda.

- Quantas vezes, doutor?

- Todas as vezes que lhe oferecerem comida.

Disponível em:.www.piadasnet.com. Acesso em 30 mai. 2015

http://www.vesoloski.eti.br/blogdagabi

Texto 2 

As piadas são narrativas mínimas ou diálogos breves que se transmitem 
de forma oral. Apresentam desenlaces inesperados, exagerados, sem 

lógica, irracionais ou inapropriados, que provocam o riso.
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Em relação à piada 1:

a) De que forma, a pergunta do moço foi 
interpretada?

b) O que ele realmente queria saber?

No diálogo 2, levando- se em conta o 
nosso conhecimento prévio sobre uma 
dieta para emagrecer, o que nos 
surpreende mais:

a) A resposta do médico (2ª frase do
diálogo), ou a pergunta seguinte da
paciente? Expresse seu ponto de vista.

CONVERSEMOS 

UM POUCO 

MAIS!

O final, o encerramento inesperado de 
uma situação, é um dos recursos mais 
utilizados para se produzir humor, que, 

muitas vezes, dá sentido à piada. 
Continuemos a nossa viagem, 

analisando outros elementos que 
provocam o humor e que fazem parte 

da linguagem da piada!
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HUMOR

Palavras  
com duplo 

sentido

Final 
inesperado

Discurso  
preconceituo
so implícito

Humor 
fúnebre

Frases 
ambíguas

Uma piada é, antes de tudo, um jogo de 
palavras. A graça de uma piada pode 

estar relacionada tanto com a estrutura 
da frase quanto com a escolha das 

palavras. A linguagem verbal permite 
expressar idéias absurdas em frases 

comuns, exagerar, ironizar, jogar com os 
significados de uma mesma palavra. 

Observemos alguns jogos de linguagem 
(recursos) que produzem efeito de 

humor!
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