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A piada carrega consigo aspectos linguísticos variados
tornando-se excelente meio para o estudo da Língua
Portuguesa, destacando a semântica, a ironia, a coesão e a
coerência textual, a variação de linguagem, a pontuação, a
ambiguidade, a fonologia, as inferências, entre outros, como o
contexto social em que a piada é contada e o conteúdo
apresentado, este que muita vezes apresenta-se de forma
estereotipada, precisando então, de uma análise mais crítica.
Para oportunizar aos alunos as práticas da oralidade, da leitura,
da escrita e da análise linguística contemplam-se as seguintes
atividades: pesquisa, leitura, contação, interpretação e produção
escrita de piadas. A atividade de grupo de verbalização e grupo
de observação (GV/GO) e a produção de artigo de opinião são
práticas para ir além do riso da piada, para a realização de
reflexões e debates (utilizando a linguagem formal, com
clareza, coerência e argumentação consistente), visando o
despertar da consciência do que é viver em sociedade,
respeitando o outro e conhecendo seus limites, entendendo que
em algumas situações a dicotomia da ideia de que “quem ri por
último ri melhor”, precisa ser abolida, melhorando a interação
social.
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1. Apresentação

A piada na escola e na vida

No ano passado, no aniversário de
minha namorada, dei-lhe um colar de
pérolas, e ela me disse que não tinha
palavras para agradecer. E este ano,
o que devo dar?
- Um dicionário.

Por que requeremos ao humor em vários momentos da vida? O humor faz as
pessoas viverem melhor, mais descontraídas e felizes?
O humor está nas artes plásticas, nas artes musicais, nas artes cênicas, nas
artes gráficas, entre outras e em vários gêneros textuais, de forma mais abrangente
ou menos, e há aqueles gêneros textuais que são formados por humor, como a
piada, que é um texto muito vivo.
É só a pessoa se deparar com determinada situação que já vai contando uma
piada: “Você conhece aquela do Juquinha?” e pronto, tudo torna-se mais agradável,
mesmo que a piada seja aquela, aquela da época da bisavó ou do dinossauro. Piada
é recontada muitas e muitas vezes e por mais que a conheçamos, sempre nos
deixamos contagiar pela energia que ela transmite.
Claro que há piadas que a chamamos de “sem graça”, piadas que a
consideramos ofensivas, de mau gosto e ainda nos deparamos com algumas que
não conseguimos entender, ou porque foram mal elaboradas ou nos faltou algum
conhecimento.

A piada, gênero textual que tem origem na oralidade, é, normalmente, um
texto breve, em discurso direto, com narrador em terceira pessoa, com linguagem
simples e coloquial, já que se processa em contextos descontraídos entre amigos,
narrando algo engraçado, irônico, picante, ou até mesmo denunciando alguma
situação ou pessoa pelas atitudes reprovadas na sociedade. Apresenta-se com
estrutura diferente de outros textos narrativos: não há um desfecho pré-definido, pois
deixa-se para o interlocutor extrapolar em sua imaginação e divertir-se com o teor da
piada.
Este gênero utiliza muito a linguagem implícita, isto é, não expõe claramente
alguns dados, podendo até fornecer pistas para o interlocutor inferir e levantar
hipóteses, mas esse locutor precisa dos mesmos conhecimentos, tanto linguísticos
como conhecimento de mundo, de forma compartilhada com o contexto da piada.
Exemplo: Se em uma piada há o personagem FHC e o interlocutor não sabe que
FHC é a forma de citar um dos presidentes brasileiros, Fernando Henrique Cardoso,
não a compreenderia.
Também, nas piadas, é comum o humor ocorrer devido à ambiguidade no
interior do contexto ou no vocabulário, em que o interlocutor pode chegar a uma ou
outra conclusão, e escolher ainda a melhor, a que considera mais engraçada. A
ambiguidade com o vocabulário ocorre devido ao “jogo” que se faz com as palavras
que apresentam mais de um sentido e com aquelas em que, unindo uma sílaba de
uma palavra com de outra, gera a formação de outra palavra, envolvendo, nesse
caso, a fonologia.
Concordando com Antunes (2009, p.137), que cita em seu livro, que na
escola, devem ser ofertadas aos alunos atividades em torno da questão da
polissemia das palavras, pois a preocupação com a língua certinha, bem
comportada da escola inibe a criatividade. Essas propostas, se bem direcionadas,
podem contribuir para melhorar a relação social entre alunos e entre alunoprofessor, devido a gama de possibilidades de atividades prazerosas e que
encaminham a um maior conhecimento linguístico.
Sigmund Freud, o pai da psicanálise, já havia, ao estudar o inconsciente,
dividido as piadas em duas categorias: as ingênuas, que fazem jogo de palavras e
os chistes tendenciosos, que envolve o erotismo e o preconceito. Há aquelas que

são muito óbvias e que mesmo assim fazem o outro rir exatamente pela falta de
criatividade, sendo ingênua e considerada por muitos como “piada sem graça ou
piada amarela”.
São vários os recursos linguísticos encontrados em piada para o efeito do
humor, tanto na semântica, em questões da fonologia, em questões ortográficas, em
questões de figuras de linguagem e de pensamento, em coesão, em coerência, em
questões de intencionalidade que requerem a aceitabilidade, entre outros. Gomes
expõe:
- Coesão - refere-se ao modo como as informações e os componentes do
texto se conectam mutuamente;
- Coerência - constrói-se a partir da interação entre as informações que o
texto apresenta e o conhecimento de mundo de seus usuários;
- Intencionalidade - refere-se ao produtor do texto, através de suas atitudes
e objetivos;
- Aceitabilidade - também se refere a atitudes, mas dessa vez do leitor, de
acordo com suas expectativas em relação ao texto;
- Informatividade - refere-se às expectativas dos usuários quando ao
conteúdo do texto e aos conhecimentos que já trazem consigo sobre o
tema. Esse princípio tem a ver com o grau de novidade e previsibilidade:
quanto mais previsível, menos informativo será o texto para determinado
usuário;
- Situacionalidade - refere-se a como o texto se relaciona com a situação de
ocorrência;
- Intertextualidade - a recepção de um texto vai depender do conhecimento
de outros textos (GOMES, 2009, p. 123).

Em relação à coerência textual, há piada que não apresenta sentindo em si
e se fazem o outro rir é pela forma em que foi contada ou pela falta de lógica, como
nesta piada-charada:

- O que disse a casa para o botão?
- Entre e fique à vontade.

Claro que piada é o lúdico, a brincadeira, a descontração, como se fosse um
jogo em que é destacada a intenção comunicativa, desde as piadas que exigem
pouca interpretação a aquelas em que a busca pela compreensão requer um esforço
maior. A coerência também depende da intertextualidade, da situacionalidade, da
intencionalidade, dos elementos coesivos (na maioria dos casos), do conhecimento

de vocabulário (semântica) e de outros fatores linguísticos como a pragmática, todos
se relacionando entre si.
A coerência é resultado de uma soma de fatores, como; (a) conhecimento
linguístico; (b) conhecimento de mundo; (c) fatores pragmáticos e
interacionais, como contexto situacional, interlocutores, crenças, intenções
comunicativas, função do texto. Esses fatores se relacionam com outros.
Assim, o conhecimento de mundo depende das inferências que se faz do
texto. Ao conhecimento de mundo liga-se ainda a informatividade, ou
previsibilidade ou não das informações veiculadas. [...] Princípio da
cooperação está diretamente relacionado com a intencionalidade e a
aceitabilidade. A coerência depende, em certa parte, do receptor do texto,
que para interpretá-lo usa seus conhecimentos linguísticos, de mundo e
outros. Na fala, há ainda outros elementos que interferem na coerência [...]
uma careta, um sorriso irônico, um esgar são elementos extralinguísticos
que afetam a coerência daquilo que se enuncia. (ANDRADE, 2006, p. 222)

A coesão textual se faz pelos elos que se combinam e se relacionam com as
partes do texto, com a função de estabelecer a harmonia entre essas partes do texto
conduzindo para a coerência. A coesão lexical é usada para retomar um termo ou
expressão já citado (anáfora) ou que ainda não foi mencionado (catáfora),
retomando palavra, com sinônimo, pronome, hiperônimo e até mesmo a repetição da
palavra já citada ou ficando em elipse, dependendo do gênero textual e das
intenções na textualidade. Na piada a seguir o pronome isso empregado pela
esposa conduz o marido a uma interpretação inesperada da fala da esposa devido à
ambiguidade, pois o pronome pode ser a coesão (anáfora) de dois referentes.

De noite, enquanto Lourenço lê o jornal, a esposa comenta:
- Você já percebeu como vive o casal que mora aí em frente? Parecem
dois pombinhos apaixonados! Todos os dias, quando ele chega em
casa, traz flores para ela, abraça-a e os dois ficam se beijando
apaixonadamente. Por que você não faz isso?
E o maridão:
- Mas, querida, eu mal conheço essa mulher! (MINCHILLO;
TORRALVO, 2010, p. 227)

Percebe-se que a intenção da esposa, tendo o exemplo do casal vizinho, é
melhorar o convívio com o marido, de forma a relacionarem-se como namoradinhos
e ainda mostra o desejo dela de ser agraciada com presente, mas ao empregar o
pronome isso, o marido, devido à ambiguidade, entendeu que a esposa queria que o
marido entregasse flores à vizinha e a namorasse.

A coesão gramatical é o elo utilizado entre as partes da frase, entre uma
frase e outra, entre um parágrafo e outro, que indica a temporalidade do texto, entre
outros referentes que ocorrem com o emprego da concordância (verbal ou nominal),
pontuação, pronomes, advérbios, entre outros.
Como já citado, há um interesse natural do ser humano pelo humor, e
“habita” em vários gêneros textuais, como as histórias em quadrinhos e as charges,
mas não deixa de estar em gêneros considerados mais formais, por intenções
diversas, mostrando que os textos não são homogêneos. Com o humor pode levar o
interlocutor à descoberta do inesperado. As mídias também se utilizam do humor
para criticar ou banalizar, de forma generalizada, alguma situação ou algum grupo
social. Vladimir Propp (1992, p.32) afirma que o riso acontece quando se há uma
causa e explica “A causa disso pode residir em condições de ordem histórica, social,
nacional e pessoal. Cada época e cada povo possui seu próprio e específico sentido
de humor e de cômico, que às vezes é incompreensível e inaceitável em outras
épocas”.
Koch (2008, p. 23) seguindo algumas ideias de Vigotsky, “parte do princípio
de que a linguagem é uma atividade social realizada com vistas à realização de
determinados fins”. Se cada prática com a linguagem tem uma função, o humor e
principalmente o riso, que são atividades humanas, têm a função de despertar uma
sensação de bem-estar. Há vários estudos de que rir ajuda a pessoa a viver melhor,
pois ativa no cérebro a endorfina (substância química natural produzida pelo sistema
nervoso central, possuindo propriedades analgésicas semelhantes às da morfina),
proporcionando sensação de bem-estar e até aliviando dores, e também ajuda o
cérebro a desenvolver o nonsense, expressão inglesa, que significa algo sem nexo,
sem sentido, e o que faz com que a pessoa não ache graça quando ouve pela
segunda vez a mesma piada.
Há piadas em que mesmo o interlocutor compartilhando de todos os
conhecimentos necessários para a compressão da mesma, não acha graça, pois
não aceitou o que foi exposto com humor ou não elevou ao nível da
verossimilhança. Piadas estereotipadas (de loura, de gordo, de velho, de professora)
podem ofender ficando muito distante do humor e do riso e ainda causar atritos entre

quem contou. Por isso é fundamental reconhecer e adequar a piada certa para o
momento certo e para o interlocutor certo.
Ainda sobre o riso, no livro Comicidade e riso, Vladimir Propp, descreve:
O riso pode ser alegre ou triste, bom ou indignado, inteligente e tolo,
soberbo e cordial, indulgente e insinuante, depreciativo e tímido, amigável e
hostil, irônico e sincero, sarcástico e ingênuo, terno e grosseiro, significativo
e gratuito, triunfante e justificativo, despudorado e embaraçado. Pode-se
ainda aumentar esta lista: divertido, melancólico, nervoso, histérico,
gozador, fisiológico, animalesco. Pode ser até um riso tétrico! (PROPP,
1992, 27-28).

Justificando o gênero textual piada para as reflexões linguísticas e práticas
comunicativas, Possenti expõe:
[...] as piadas são interessantes porque são quase sempre veículo de um
discurso proibido, subterrâneo, não oficial, que não se manifestaria, talvez,
através de outras formas de coleta de dados, como entrevistas. Outra face
da mesma característica é que as piadas veiculam discursos não
explicitados correntemente (ou, pelo menos, discursos pouco oficiais).
Segundo as piadas, por exemplo, as pessoas casam por interesse (e não
por amor), os governantes são ridículos (e não competentes e dedicados),
os professores são incompetentes (e não competentes e dedicados), os
padres e as freiras violam seus votos (ao invés de lutarem para mantê-los),
as línguas são cheias de ambiguidades (e não códigos que servem para a
comunicação eficiente e a expressão clara do pensamento) etc.
(POSSENTI, 1998, p. 26).

Quando Possenti coloca que piada não é um texto oficial ele quer dizer que
não há autoria, faz parte do campo folclórico, com aceitação coletiva.
Como o ser humano tem a memória discursiva, isto é, conhecimento e
domínio em certo grau, mas não totalmente, precisa exercitar mais a habilidade
dessas percepções, e assim paralelamente amplia-se mais a memória discursiva. A
esse respeito, Chiaro (1992), apud Possenti (1998, p. 19), explica que se alguém
não ‘sacar’ uma piada, pode ser devido a falta de conhecimentos linguísticos e/ou a
falta de uma certa quantidade de conhecimento de mundo não compartilhado entre o
emissor e o receptor. Bakhtin defende:
Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da
linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse
uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é
claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua
efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos,
proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana.
Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de
cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da
linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e

gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção
composicional (BAKHTIN, 2003, p. 261).

Para a efetivação da comunicação deve ocorrer a interação, uma ação entre o
emissor e o receptor. O emissor coloca a informação em um código; o receptor
descodifica, transformando a linguagem escrita (código) em informação, ocorrendo a
enunciação “que é regulado por uma exterioridade sócio-histórica e ideológica que
determina as regularidades linguísticas e seu uso, sua função” (TRAVAGLIA, 2002,
p. 68). Para o texto fazer sentido depende de toda a ação comunicativa e do
conhecimento cognitivo que o leitor já tem: os linguísticos, que correspondem ao
vocabulário e regras da língua e seu uso; os textuais, que englobam o conjunto de
noções e conceitos sobre o texto; e os de mundo, que correspondem ao acervo
pessoal (memória) do leitor. Numa leitura satisfatória, ou seja, na qual a
compreensão do que se lê é alcançada, esses diversos tipos de conhecimento estão
em interação. Logo, percebe-se que a leitura é um processo interativo e não
simplesmente uma decodificação de símbolos.
Então, a língua é o meio para a construção dos sentidos para tudo que é
social e cultural, e para que a atuação entre os interlocutores seja efetiva é
necessário o domínio das habilidades da linguagem oral e da escrita, com mais
formalidade ou mais informalidade, fazendo as adaptações às diferentes situações
de uso.
Acredita-se que qualquer outro tipo de estudo que não aborde uma variedade
de linguagem não estará sendo democrático, mas incompleto, podendo levar ao
fracasso escolar, pois onde há variação linguística há variação cultural, conforme se
analisa na piada, a seguir, em que a palavra boia foi empregada por um dos
interlocutores com um sentido semântico e interpretado pelo outro interlocutor com
outro sentido e ainda percebe-se, no diálogo questões sociais e culturais ao fazer a
escolha por este vocabulário:
A boia

A mulher quis saber do vendedor de galinhas:
- Que é que o senhor faz com o tatu que ganha?
- Compro boia pros meus filhos.
- E eles?
- Eles o quê?
- Já aprenderam a nadar?

Através da piada confirma-se que o ser humano adquire a língua materna
através da relação com o meio em que se desenvolve, então com a variedade
linguística da região, sendo o primeiro contato com a oralidade/escuta em que
normalmente se emprega mais a linguagem informal, em que não se planeja um
discurso definido, mas vai desenvolvendo conforme os interesses dos interlocutores
naquele momento, carregado de expressões. O aperfeiçoamento com a linguagem
também vai ocorrendo conforme o convívio social aumenta. O aluno, ao chegar à
escola já tem certo domínio sobre a linguagem oral e os que ingressam no 9°ano,
entre 13 e 16 anos, em média, estão no estágio das operações lógico-formais, idade
em que, segundo Gomes:
A criança passa a agir consistente e logicamente, a organizar ações e a
prever as situações necessárias para provar uma hipótese. Pode refletir
sobre o seu discurso e já tem intuições linguísticas. A partir da leitura e da
escrita, é capaz de desenvolver-se cada vez mais (GOMES, 2009, p. 30).

Ao estudar, fazer um “tour” entre o mundo da piada, GV/GO (grupo de
verbalização e grupo de observação) e artigo de opinião busca-se instigar o aluno a
compreender que a escolha por uma ou por outra linguagem é muito variável,
representando o contexto cultural, social e geográfico, oral ou escrito, os
interlocutores, as intenções comunicativas, os valores éticos e os efeitos de uso,
tudo isso para se encaixar, formar o contexto do discurso no instante em que se dá a
interação.
A piada é um gênero que retrata bem essas ocorrências e com o GV/GO e o
artigo de opinião, práticas que proporcionam situações de aprendizagem para o
letramento, o aluno poderá compreender melhor o emprego da linguagem e ainda
atende às orientações dos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) e das DCEs
(Diretrizes Curriculares Estaduais).
E, se a linguagem é a expressão do pensamento, conforme defendida por
Travaglia (2002, p. 21), o aluno deve ter ciência que precisa ser exposta
adequadamente, com os interlocutores certos, no momento certo, no espaço correto,
visto que, no ambiente escolar ocorrem inúmeros conflitos em decorrência do mau
uso das palavras, gerando até bullying (nome que se dá às atitudes agressivas, com
intenções maldosas). Enfoque que será dado com o intuito de melhorar a relação

interpessoal, pois a piada provoca risos, mas pode haver no seu interior
preconceitos e estereótipos, como toda loura é burra e toda pessoa do interior é
analfabeta e inculta, considerados socialmente desprestigiados. Com a dinâmica de
GV/GO promover-se-á discussões para que os alunos apresentem seu ponto de
vista, argumentem e desenvolvam-se socialmente de forma mais crítica, valorosa e
respeitando o direito do outro de também viver bem no coletivo.
Parafraseando e concluindo, então, que há riso saudável, mas pode haver o
riso “mal”, aquele que tem intenções negativas, como depreciar algo ou alguém e na
construção de muitas piadas há essa segunda intenção, que para alguns pode estar
ali o motivo da diversão e para outros o sentimento da humilhação.
Com isso fica justificado o gênero textual piada na escola em que estuda-se
a linguagem, com momentos para analisar a língua do cotidiano, com maior teor de
motivação, mais atraente e aguçando mais o raciocínio, a imaginação, a capacidade
de interpretar o que está nas estrelinhas e as possíveis ambiguidades, como
assimilando mais a estrutura e o funcionamento da língua, tanto nas questões
gramaticais como nas discursivas.
Através das atividades propostas neste caderno, o aluno terá condições de
ampliar o conhecimento de vocabulário, perceber a riqueza semântica e o emprego
adequado de estruturas linguísticas, conforme as intenções comunicativas e,
correlativamente aumentar o hábito de consulta ao dicionário.
Sendo assim, o presente caderno pedagógico é composto por 9 unidades
com os seguintes temas: Palavras mais palavras, O significado das palavras no
texto, Ironia, Preposição: elo de coesão para a coerência textual, Pontuação: recurso
de coesão e coerência textual, Variação linguística, Piada na sociedade, Praticando
a oralidade e Treinando a escrita. Cada unidade é composta por explicações
(segundo cada abordagem), leitura, análise, escrita ou reescrita de piadas, e ainda
momentos para a prática da oralidade. Também é pertinente realçar nas unidades
as sugestões de textos, vídeos e músicas, com indicação de fontes, que estão
intituladas como “Aprendendo mais um pouco” visando maior conhecimento dos
conteúdos e aulas mais dinâmicas.
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PIADA

BULLYING

MÚSICA

Para o aluno

Você vai estudar

formação de palavras

onomatopeia

fonologia

personificação

estrangeirismo

expressão idiomática

neologismo

"No mundo non me sei parelha,
mentre me for como me vai,
ca já moiro por vós - e ai!
mia senhor branca e vermelha,
queredes que vos retraia
quando vos eu en saia!”

Você

conseguiu fazer uma leitura compreensiva do texto? A Canção da

Ribeirinha é considerada o primeiro texto literário da língua portuguesa que se tem
registro, da segunda metade do século XII, escrito por Paio Soares Taiverós.
Percebe-se que ao longo do tempo, dependendo das necessidades, vão ocorrendo

modificações no idioma, tanto as regras são alteradas, como o vocabulário.
Palavras deixam de serem usadas por motivos diversos, outras são substituídas por
novas, mas com o mesmo conceito, algumas mudam de significado ou forma e
ainda há palavras que vão surgindo,

neologismo e substituem as antigas ou

nomeiam o que foi criado.
Com o avanço tecnológico, acesso à cultura, globalização e valorização ao
que é estrangeiro tem aumentado, na Língua Portuguesa, a ocorrência de
empréstimos de vocábulos (abajur, karatê, pendrive, pizza, suflé, Xbox). Isso
chama-se

estrangeirismo.

Nas piadas brinca-se com esses recursos, deixando a própria palavra com a
incumbência de nos fazer rir. A palavra é a chave que abre a porta para o riso.
|

Por que Manuel colocou um saco de gelo em cima do DVD?
Pra congelar a imagem.
Isabel pergunta para a coleguinha na aula de inglês:
- O que são dois pontinhos azuis no chão da rua?
- Não sei Isabel.
- São um blueraco e um bluero.
A go ra

mos pen sar

que
um

já

re fle ti mos so bre

pou co

so bre

a

a

o ri gem

es tru tu ra

das pa la vras,

va

de las.

Chama-se morfologia a parte da gramática que estuda a estrutura,
a formação, a flexão e a classificação das palavras do idioma .
O processo em que uma palavra é criada a partir de outra chama-se
derivação e a palavra que deu origem, chama-se primitiva. A derivação pode
ocorrer por:
Prefixo: in + feliz = infeliz
Sufixo: feliz + mente = felizmente
Parassintética: em + pobre + cer = empobrecer
Prefixo e sufixo: in + feliz + mente = infelizmente

Quando o processo de formação é através da união de dois radicais, chamase composição e pode ser por:
Justaposição: pé-de-moleque, passatempo
Aglutinação: aguardente (água+ardente), embora em+boa+hora
Regressiva: errar - erro , consumir - consumo, portuga - português
Imprópria: mudança gramatical e no sentido e não na forma: roupa cara – cara
pintada
Legal saber isso, não é? Vamos ver piadas em que o cômico acontece
devido à formação de novas palavras? Observe que há paralelamente uma questão
de

fonologia (parte sonora, fonemas que se organizam para formar as palavras) .

Para que serve um óculos verde?
Para ver de perto.
O que a minhoca falou pro minhoco?
Você minhoquece!
Na primeira piada houve segmentação de palavras (ver de - verde) e na
segunda houve aglutinação (minhoquece – me enlouquece) com alterações
fonológicas para levar à inferência da palavra minhoca.
Buuu!
Onomatopeia – nossa, lembra centopeia! - mas não
m!
tem nada a ver. Onomatopeia é o nome dado à palavra que tenta reproduzir sons e
ruídos, como pingue-pongue, splash, bum, toc-toc, cocoricar, miau e outros e está
presente em vários textos para dar mais vida e uma sensação mais sinestésica
(sensações percebidas por diferentes órgãos – audição, olfato, paladar, tato e
visão), como ocorre nas histórias em quadrinhos, nos diálogos, nas piadas e outros.

Um bêbado está cambaleando pela rua e dá de cara com uma freira. Tentando
conscientizá-lo, ela diz:
- O senhor sabia que o Brasil é o segundo país do mundo em consumo de álcool?
- Isso é culpa desses crentes!
Como dos crentes? – pergunta a freira, indignada – se crentes não bebem álcool!
- Pois é... (hic) Se eles bebessem um pouco nós estaríamos em primeiro!

A

personificação é quando atribui-se ações e sentimentos humanos à

seres inanimados (sem vida) ou à animais irracionais.

O que a Lua disse ao Sol?
Você já é tão velhinho e ainda não sai à noite!

Aprendendo mais um pouco
Sugestão de música
O sol e a Lua – Carrossel (2012)
http://letras.mus.br/carrossel-2012/o-sol-e-a-lua/?domain_redirect=1
Sugestões de textos
É possível calcular quantas palavras surgem por dia na Língua Portuguesa?
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/fundamentos/possivel-calcularquantas-palavras-surgem-dia-lingua-portuguesa-473887.shtml
O dia em que o Sol encontrou-se com a Lua
http://www.casadobruxo.com.br/textos/luasol.htm
Sugestões de piadas
http://www.educacional.com.br/ziraldo/sala/piadas.asp
http://clubecetico.org/forum/index.php?topic=7815.1825
http://www.piadas.com.br/piadas/pontinhos/umas-50-piadas-pontinhos
Sugestões de vídeos
Quadrinho animado - onomatopeia
http://www.willtirando.com.br/?post=743
Animação - onomatopeia
http://www.youtube.com/watch?v=-yWadbOiI90&feature=related

Exercícios
1. Estrangeirismo é o nome dado ao empréstimo e uso de palavras, expressão ou
reconstrução de palavras estrangeiras no nosso idioma em que há ou não outra
correspondente no idioma, sendo aportuguesada ou não.
Algodão-blitz-carrossel-diesel-futebol-hamster-jeans-pizza-sfira-show
Participe do desafio de construir um parágrafo narrativo acrescentando diversas
palavras que são oriundas de outros idiomas. Pesquise em fontes variadas para

encontrar palavras diferentes daquelas que os seus colegas vão escolher. A
produção pode ser sobre qualquer assunto, o importante é perceber o quanto de
palavras usamos que não teve origem na língua portuguesa. Ah... e divirta-se com a
produção/criação e com a leitura dos textos dos colegas.
Ex.: O juiz de futebol, que estava de jeans, encontrou um hamster no campo e
tentou capturá-lo, mas o bichinho deu um show nele e eu? Eu assisti a tudo
saboreando uma fatia de pizza e uma sfira...
2. Hum... cuidado com os comentários após a leitura desta piada.

A moça se prepara para ir ao baile no interior da cidade. Colocou seu
melhor vestido, arrumou-se, perfumou-se e lá foi, toda alegre. Estava
sentada à frente de uma das mesas, a orquestra tocava, quando um rapaz
suarento veio tirá-la para dançar. Ela, para não arrumar confusão, aceitou
dançar com ele. A certa altura ele suava demais, e o cheiro estava
insuportável. Ela então afastou-se um pouco dele, mas ele a puxava para
perto. Delicadamente, a moça resolveu falar com ele:
- Você sua, hein!
Ao que ele respondeu:
- Eu também vou ser seu, princesa!

a) Verifique no dicionário se consta a palavra suarento e escreva um comentário
sobre o emprego dessa palavra na piada.
b) Grife todos os recursos empregados para evitar a repetição da palavra “moça”.
c) Explique como se forma o humor dessa piada.
d) “A certa altura...”, a palavra altura está no sentido formal ou informal? Verifique
os possíveis significados pelo dicionário e depois elabore uma explicação sobre
o emprego dessa forma na piada.

Vamos saborear outras piadas e depois apontar os recursos
linguísticos destacados para o humor da piada.
1
Um pai de família, que era caipira, entra no cartório para registrar o filho
que nasceu há dois meses:
- Pois não? – pergunta o atendente – qual é o nome da criança?

- Ecenoura de Souza!
- Ecenoura?
- Sim! Ecenoura de Souza!
- Desculpe-me, meu senhor! Mas, com esse nome, eu não posso
registrar o seu filho.
- Uai! Por que não?
- Porque Ecenoura não é nome de gente! Aliás, onde é que o senhor
arranjou esse nome?
- Eu sou plantador de cenouras!
- E daí?
- Olha! O meu vizinho é plantador de milho e colocou o nome no filho de
Emílio! Por que eu não posso colocar Ecenoura no meu?
2
A professora pergunta ao Luisinho:
- O que é uma autobiografia?
- Hum... seria a história da vida de um automóvel?
3
A moça entra em uma loja e pergunta para a dona:
- Esta calça está na promoção?
E a dona responde:
- Não. Esta calça é para mocinha mesmo.
4
Zezinho pergunta:
- Como é que se faz para calar o mundo?
Ninguém na classe sabia e ele diz:
- Tirando a letra “n”. Aí fica “mudo”.
5
O governador assiste à televisão num domingo à tarde. Chega um
assessor e pergunta:
- Firme, Governador?
Ao que o governador mineiro responde:
- Firme, não. Por enquanto é futebor.

6
Duas bolinhas de gude estavam à beira da escada, quando uma falou:
- Olha a escada-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da...
E a outras responde:
- Que escada-da-da-da-da-da-da-?
7
Qual o sonho de toda cobra?
Serpente.
8
Qual cachorro é professor?
O cãolecionador.
9
Farmácia se escrevia com ph e hoje?
- Com h.
10

O bêbado entra em um velório e ouve a viúva, entre lágrimas, comentar:
- Meu marido era tão bom... Morreu como um passarinho!
Logo em seguida outro bêbado também entra e se encosta ali perto.
- Como foi que ele morreu, hein? – pergunta o bêbado curioso.
O primeiro responde, prontamente:
- Parece que foi com uma estilingada...
11
O menino vem correndo e diz à mãe:
- Mãe, você é uma mentirosa!
- Mas por que você diz isso meu filho?
- Você disse que meu irmãozinho era um anjo! Eu joguei ele pela janela
e ele não voou.
12
Uma mãe de um saci (sinônimo de peralta) pediu para ele ir ao mercado:
- Durval vá ao mercado, vá em um pé e volte no outro.
O saci foi e nunca mais voltou!

13
Qual é o fim da picada?
Quando o mosquito vai embora.
14
Aula de cardiologia
O professor pergunta ao aluno:
- O que se deve fazer quando alguém está sentindo dores
no coração?
- Apagar a luz!
- Apagar a luz? Você ficou maluco?
- Ora, professor. O senhor nunca ouviu dizer que o que os olhos não
veem o coração não sente?
15
Por que o peixe está chateado?
Porque vive numa maré de azar.
16
Por que o porco nunca chora?
Porque ele está sempre de bacon a vida .
17

Qual é a cobra cantora?
A cobra coral.
18

Por que o pato passa longe da sapataria?
Porque ele sabe que lá há sapatos.
19
Por que nunca roubam a moto do japonês?
Porque ele compra e amarra (Yamaha).
20
Por que o pinheiro não se perde na capital?
Por que ele tem um mapinha.

21
O que as florestas temem?
Os cara de pau.
21
Qual é o cereal preferido do vampiro?
A veia.
22
O que um tijolo disse para o outro?
Há um ciumento entre nós.
23
Por que tem uma cama elástica no Polo Norte?
Para o urso pular.
24
Qual é o sapato que não anda muito bem?
O tamanco.
25
Como o caminhoneiro avisa a mãe dele que não a quer vê-la?
Deixando escrito no para-choque do caminhão: mantenha distância.
26
Qual remédio o professor usa para acabar com a dor de
cabeça?
Apaga a dor.
27
Qual é o médico que mais gira?
O pneumologista.
28
Um caipira estava em casa assistindo TV, quando o seu compadre
chega e diz:
- Bom-dia, compadre! Firme?
O caipira responde:
- Não, por enquanto tá passando futebol, mesmo!

29
Quando a América começou a comer carne?
Quando chegou Cristóvão Colombo.
30
Por que o policial não gosta de sabão?
Porque o negócio dele é detergente.
31
O que o Papai Noel tem no braço?
Tatuagem de Hena.
32
Qual é o macaco que adora música?
Orangotango.
33
O que um motociclista americano pergunta ao motorista após
uma colisão?
- Hello?
34
Qual chicletes é um traidor?
O Traident.
35
Sabe como o peixe se declarou para uma peixinha?
- Tou apeixonada por você.
36
Sabe o que um cavalo de corrida disse a outro enquanto assistiam a
uma corrida de Fórmula 1?
- O Airton Senna é um ás no volante.
37
Joaquim vai à peixaria e tenta curtir com a cara da atendente:
- Sabe qual é o peixe que despencou do alto de um prédio?
A mulher responde rapidamente:
- O aaaaaaaaaaaatum!

38
O ladrão

entra numa joalheria e rouba todas as joias da loja.

Guarda tudo

numa mala e, para disfarçar, coloca roupas em cima.

Sai correndo

para um beco, onde encontra um amigo, que

pergunta:
- E aí, tudo joia?
- Que nada! Metade é roupa...
39
O que o carro disse para o trator?
Desse tamanho brincando com terra!

Muito riso, pouco siso
3. Expressão idiomática é quando não se pode interpretar literalmente o que está
na frase, naquele sentido em que as palavras estão, precisando de inferência
dentro do contexto apresentado para levantar hipóteses e definir a mensagem. Das
piadas do quadro, quais são compostas por expressão idiomática? Desenhe
um risinho somente nas piadas com expressões.
4. Há piadas, no quadro, em que a graça ocorre conforme a formação dos fonemas,
podendo apresentar duplo sentido, ocorrendo um trocadilho, figura de linguagem
em que há o jogo de palavras parecidas no som, mas diferentes no significado. Já
lembrou quais são essas piadas? Sim? Não? Volte ao quadro e confira, depois
identifique-as desenhando

uma nota musical.

5. Na primeira piada, com a palavra “Ecenoura”, o personagem estava
tentando criar uma nova palavra fazendo uso do recurso de formação de
palavras através da derivação: (

) prefixal (

) sufixal (

) parassintética

6. Na segunda piada encontramos a palavra autobiografia que é composta por
auto+bio+grafia. Pesquise pelo dicionário a origem e o significado e traga para a
próxima aula para discutir com a turma.

7.

Em

quais piadas há sinestesia, recurso onde a palavra provoca

sensações? Desenhe uma mão, uma orelha, um nariz, um olho ou uma língua,
conforme as sensações registradas na piada.

8. Circule, nas piadas, as onomatopeias com

e desenhe um

bonequinho ao lado das piadas em que ocorre personificação.

9. Para concluir esta etapa vamos brincar um pouco com as piadas charadas dos
pontinhos? Eu sugiro algumas e vocês vão resgatar da memória outras e teremos
um momento para observarmos o jogo com as palavras, uma certa brincadeira com
a formação de palavras, o estrangeirismo e o neologismo. Lembre-se que você está
na escola, ambiente que exige certos cuidados com a escolha das palavras.

O que é um ponto?
É um asterisco que raspou o cabelo.
O que é um pontinho amarelo na floresta?
É um yelowfante.
O que são 3 pontinhos verdes no canto da sala?
Uma ervilha de castigo e duas ervilhas rindo da cara dela.
O que é um pontinho vermelho no alto da torre de um castelo?
Uma pimenta fugindo do reino.
O que é um pontinho preto em uma árvore, usando um chapéu,
uma máscara, uma espada e uma capa?
É o beZorro.
O que é um pontinho marrom no Brasil no ano de 1500?
É o Pedro Alvares Cabrown.
O que é um pontinho verde e um pontinho amarelo na estrada?
É um Volksvagem ultrapassando um Uno Milho pelo
acostamento.
O que são quatro pontinhos pretos andando na grama?
Fourmigas.

Que tal você inventar uma piada de pontinhos coloridos?

Você vai estudar

piada

fonética

linguagem formal

semântica

linguagem informal

polissemia

Alguns dicionários apontam que a Língua Portuguesa é formada por
mais de 400 mil palavras, claro que no cotidiano não usamos todas, fazemos uma
seleção dentro das nossas necessidades e conforme nosso conhecimento. Dizem
que a escolha de vocabulário que fazemos para nos comunicar denuncia a nossa
personalidade. Pode ser afirmado que também temos poder sobre as palavras e
uma capacidade imensa sobre a linguagem.
Na escola aprendemos que as palavras são organizadas em grupos,
conforme a especificidade de cada uma no momento do discurso, como os verbos,
os pronomes, os substantivos, os adjetivos, as onomatopeias e outras.
No dia-a-dia conseguimos empregar as palavras em um contexto atribuindo
um determinado sentido, mas em outro contexto conseguimos fazer a mesma
palavra “dizer algo diferente”, variando entre o

formal e o informal. São

adaptações comunicativas sociais e é estudado em língua portuguesa pela
semântica. Para facilitar a compreensão veja a exemplificação: usamos um tênis
para momentos mais informais e sapatos para aquelas ocasiões consideradas mais

formais, e ainda o mesmo sapato pode ser usado como arma contra barata. Quer
ver?

O que o sapato disse ao se deparar com uma barata embaixo da mesa?
- Ai se eu te pego.
E o que a barata respondeu?
- Assim você me mata.

Para explicar melhor esse processo sobre o significado das palavras temos a
semântica que é a parte da Língua Portuguesa que estuda o significado, o
sentido das palavras, tanto o sentido literal como o atribuído conforme outros
contextos e outras intenções criadas para representar o mundo, envolvendo
questões geográficas e culturais. A semântica divide-se em palavras sinônimas,
antônimas e homônimas. Já as homônimas são divididas, para efeitos de estudos,
em: homógrafas, polissêmicas, conotativas, denotativas, homófonas, paronímicas e
homonímicas. A

polissemia é a flexibilidade de uma palavra apresentar mais de

um sentido.

Você sabia que quanto maior for o seu conhecimento
sobre o vocabulário, maior será o seu domínio e maiores
serão as possibilidades de uso em contextos certos?

Tudo isso fica bem fácil em perceber nas piadas, já que o humor, em muitas delas,
é gerado exatamente através do jogo com as palavras, em que o próprio recurso
linguístico é o fator gerador do riso na piada.

A

polissemia (poli = muitos, semia = significado), citada acima, é uma

das partes da semântica e consiste em apresentar os vários sentidos de uma
mesma palavra, como nessa piada:

Duas impressoras estavam conversando quando uma percebe
um papel no chão e questiona preocupada:
- Esse papel é seu ou é impressão minha?

O humor da piada está no sentido polissêmico da palavra impressão, que
tanto poder ser interpretado como o papel estar impresso com algo reproduzido nele
através de tinta, como no sentido figurado, conotativo, sendo a sensação, o sentir da
impressora sobre a dúvida do papel não ser da outra impressora, sendo ambígua. A
palavra impressão, na piada, é também homônima, devido a ser igual na escrita com
significado diferente.
Veja como o efeito de humor se forma na piada a seguir com o auxílio da
fonética (som) e da polissemia

Você sabe como é que muda pede café?
Tira o pé de café de um lugar e planta em outro.

Sabe-se que o texto não é construído somente com a linguagem no sentido
literal das palavras, mas que há ocorrências em que o leitor terá de se esforçar e
interagir com o todo do contexto, “entrar na mente” do remetente, no imaginário do
outro e desvendar os possíveis sentidos atribuídos ali, e nem sempre o contato com
os textos ocorre face a face, sendo escrito, precisando maior esforço para a
decodificação dos signos, transpondo aos significados, completando a prática
dialógica.
Linguagem em estilo formal é quando faz preferência por um vocabulário mais
elaborado, mais próximo da norma-padrão e a informal é o uso de palavras mais
comuns, sem uma maior preocupação com as regras gramaticais.

Através das colocações acima, entende-se que a piada ocorre em um
contexto social, mas para a sua assimilação depende da experiência que os
interlocutores possuem com a linguagem, exigindo-se buscar no cérebro um tipo de
dicionário mental ou memória linguística, tanto para a palavra escrita, como para a
oral e informações sobre a estrutura sintática: signo e significado. Ao ler uma piada
se a pessoa só consegue buscar um significado poderá não perceber o humor da
piada e vice-versa.

A professora pergunta:
- Joãozinho, por que seu pai não veio à reunião?
- Porque ele estava com a canela quebrada, fessora.
- Não é canela que se diz, é perna. E sua mãe, por que não veio?
- É que ela fez arroz doce e precisou ir comprar perna para colocar nele.
Essa busca não é somente pelo vocabulário, mas vai também fazendo
inferências e deduções das partes do texto para compreender o conteúdo, isso
sendo dependente da experiência de mundo que tem fator psicológico, social,
cultural e linguístico e também pode ser dito que as escolhas que o interlocutor faz
das palavras em cada contexto revelam as intenções do interlocutor.

Naquela noite, o fotógrafo foi cobrir uma partida de futebol na qual
jogava o seu time predileto. É claro que acabou mais torcendo do que
trabalhando. Tanto que, na hora que seu time fez o gol, foi tanta emoção
que acabou não fotografando o lance. No jornal, o editor
estranha que o lance mais importante da partida não tinha sido
registrado.
- Ué, mas você não pegou o gol!
- Ora, se o goleiro, que era obrigado a pegar, não pegou,
imagine eu, um simples fotógrafo... (ANDREU, 2004, p. 62)
Se um texto não for compreendido pode ser devido à falta de conhecimentos
do uso da linguagem, falta de algum conhecimento de mundo ou falta de inferência,
pois nem tudo precisa ser dito explicitamente, acreditando-se na capacidade
humana de perceber as pistas que são as dicas que relacionadas com o contexto.

O texto e a palavra podem apresentar-se de forma ambígua. A ambiguidade
de sentido se refere à dupla interpretação, quando transmite simultaneamente mais
de um sentido, onde há inversão das ideias apresentadas: lê-se uma coisa e precisa
ser compreendida outra.
A ambiguidade, duplo sentido, quando empregada de forma errônea pode
causar problemas e dificuldades de interpretação, deixando o interlocutor confuso e
é chamada de vício de linguagem, mas quando é produzida de forma proposital é
um excelente meio de conquistar o interlocutor, em que o colocará numa situação de
tentar decifrar a dúbia mensagem e ainda optar por aquela que mais se adapte ao
que está sendo proposto, com efeito especial.

No dia da sogra, ela vai adorar um cinto muito.
Também é fundamental, para uma melhor compreensão do texto, reconhecer
o gênero textual, a finalidade do texto, a função do texto, em que meio ele veicula,
quem são os interlocutores, em que época foi escrito, o tipo de linguagem usada,
seguindo pela percepção do assunto, do contexto, das informações e outros.

Aprendendo mais um pouco
Sugestões de textos
Aprendendo sobre a linguagem formal e informal
http://www.escolakids.com/aprendendo-sobre-linguagem-formal-e-linguageminformal.htm
Semântica – A polissemia explorada nas piadas - tira
http://prof-fabio-portugues.blogspot.com.br/2011/04/semantica-polissemiaexplorada-nas.html
Fenômenos semânticos nas piadas
http://www.trabalhosescolares.net/viewtopic.php?f=38&t=1612
Humor – piadas de português

http://www.linguacomtexto.com/humor/humor.htm
Sugestões de vídeos
Animação – Como matar uma barata
http://www.youtube.com/watch?v=sjoub9zSAWk&feature=related
Animação – Charge – níveis de linguagem
http://www.youtube.com/watch?v=qVc-1cSKhgc
Norma culta e linguagem coloquial
http://www.youtube.com/watch?v=LnnJUFhKC_s&feature=related
Erros de linguagem
http://www.youtube.com/watch?v=Z0UeBvI0BDc&feature=related

Exercícios:
1. Inferência, ética e elipse:

A mãe explica para o menino:
- Filho, meninos bem-educados nunca escolhem os
maiores pedaços.
- Ah, é? Quer dizer que os maiores ficam para os mal-educados?

a) Através da frase “Filho, meninos bem-educados nunca escolhem os maiores
pedaços.” pode-se concluir que a mãe aconselha o filho a não se servir do maior
pedaço?

b) Vamos verificar na turma quantos colegas concordam com a afirmação da mãe.
Você também pode dar a sua opinião.

c) Pela fala da mãe somente os filhos devem ter essa atitude? Para quem ficariam
os maiores pedaços?

d) Na piada a mãe diz que quem se serve do maior pedaço está apresentando uma
atitude menos educada socialmente? É possível perceber esta intenção?

e) Quem seriam os mal-educados para o menino?

f) Você concorda com a mãe ou com o garoto? Por quê?

g) Na última fala há uma elipse, isto é, a frase foi construída sem repetir uma
palavra (substantivo) já citada anteriormente. Complete-a adequadamente: Ah,
é? Quer dizer que os maiores ______________ ficam para os mal-educados?

h) Essa palavra fez falta para a compreensão do texto no primeiro contato? O que é
possível concluir? Cite uma palavra que seja sinônima (mesmo
significado) desta estudada.

2. Inferência, ambiguidade, coesão e dedução

Duas crianças conversam:
- O noivo da sua irmã mais velha é rico?
- Acho que não. Sempre que meu pai fala do casamento dos
dois, minha mãe comenta: “pobre rapaz”...
a) Que relação de sentido e ambiguidade o adjetivo pobre infere no contexto?
b) O recurso de coesão “dos dois” reporta a quem?

c) Qual é a dedução feita pela criança?

d) Qual o elemento surpresa do texto?
e) Que efeito a narrativa provoca em quem está ouvindo (interlocutor)?
f) Usa-se a prosa ou o diálogo?
g) Onde e quando ocorre a narrativa?
h) Há palavras antônimas (significados opostos), na piada. Quais são?

3. Incoerência, personagens, ironia, conhecendo melhor o gênero textual
piada, discurso direto/indireto

A professora explicava:
- O animal que tem quatro pés é um quadrúpede.
Em seguida, olha para um dos alunos e pergunta:
- Você tem dois pés, como se chama?
- Joãozinho.

a) Faça a reflexão: Quem são os personagens principais do texto? Onde eles
provavelmente estão? O que estão fazendo? Há indicação, no texto, de existir
outras pessoas no mesmo espaço além dos personagens principais? É possível
saber quando se passa a história? Por quê?

b) O efeito do humor está na resposta do aluno devido à pergunta mal elaborada da
professora e esta que desejava outra resposta (houve incoerência intertextual).
Qual seria a resposta esperada?

c) Pode-se dizer que o aluno, na sua resposta, teve intenções maldosas e foi
irônico?

d) Qual tempo verbal é mais usado? Por que é usado esse tempo verbal? Que
efeito o uso desse tempo verbal produz?

e) Nessa situação, na sala, quem seriam os alunos que iriam rir após a fala do
Joãozinho?

f) Reescreva a pergunta da professora de forma que ela possa obter a resposta
desejada.

g) Numa narrativa com diálogo, discurso direto, é comum fazermos uso de verbo
dicendi, verbo que introduz ou arremata a fala do personagem, empregado em 3ª
pessoa, facilitando a compreensão do texto. Verifique, associando, as
possibilidades de emprego de outros verbos, que apresentem o mesmo sentido
(sinônimo) nas frases. Use o dicionário.
(

) dizer (

) interpelar (

) responder

a) “A professora explicava:”

(

) falar

) contestar (

) comentar

b) “Em seguida, olha para um

(

) pedir (

) indagar

) concordar

dos alunos e pergunta:”

(

) afirmar (

(

(

) ensinar

h) Reescreva a narrativa (a piada do exercício) em discurso indireto, quando o texto
é produzido em terceira pessoa e sendo somente narrativo. Empregue
adequadamente a pontuação. Você vai ganhar um exemplo a seguir:

Discurso direto
Um engenheiro pergunta ao pedreiro:
- Sabe como é uma construção
pacífica?
- O pedreiro responde:
- Aquela que não usa cimento armado.

Discurso indireto
Um engenheiro pergunta a um pedreiro
se este sabe o que é uma construção
pacífica e o pedreiro responde que é
aquela que não usa cimento armado.

Conhece aquela do
português?

Reflexão sobre o gênero textual piada

i) Dialogue com a turma sobre os seguintes itens observados em piadas para
ampliar o conhecimento sobre o gênero textual:
░ Nesse gênero textual aparece mais a figura do professor ou da professora. Por
quê?
░ Entre os personagens mestre e aluno, nas piadas, quem se coloca numa posição
superior?
░ É comum usar nomes para personagens de forma genérica, tentando mostrar que
a situação pode ser comum a qualquer pessoa. Além de Joãozinho, quais são os
outros nomes que aparecem em piadas?
░ Quais são os profissionais mais citados em piadas? Aparece o nome próprio
deles?
░ A piada é contada oralmente, mas também a encontramos na forma escrita. Em
quais meios de veiculação a encontramos na forma escrita?
░ Como é a linguagem nas piadas?
░ E a narração, como é feita?

j) Com os estudos anteriores é possível traçar o perfil textual do gênero piada,
então elabore uma síntese do que é piada.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. Polissemia, sentido denotativo/conotativo, coerência textual, preposição,
reescrita, ética

Dois advogados estão saindo do fórum quando um vira para o outro e diz:
- E então, vamos tomar alguma coisa?
E o outro responde:
- Vamos, de quem? (Costa Netto, 2010, p.144)

a) O humor da piada está em torno, principalmente, de qual palavra?

b) Sabe-se que há palavras em que podem apresentar sentidos diversos,
dependendo do contexto aplicado, das intenções comunicativas, do tipo de
linguagem (formal ou informal). Procure no dicionário os possíveis sentidos que o
vocabulário “tomar” pode receber e em seguida pesquise a palavra “fórum”. Elas
são polissêmicas?

c) Faça as seguintes reflexões antes de responder:
« Os dois advogados poderiam ter ido fazer o que no fórum?
« Eles já se conheciam?
« O que o primeiro poderia ter intenção de tomar? E o segundo?
« Que lugar seria este onde “tomariam” alguma coisa?
« Há respostas claras para estas questões ou o texto possibilita diferentes
deduções conforme as experiências de vida de cada um?

d) Segundo o que você observou o verbo tomar, neste texto foi empregado no
sentido (

) literal/denotativo (

) não literal/conotativo pelo primeiro interlocutor,

com intenções de ____________________________________________________;
o segundo interlocutor interpretou como se o primeiro o convidasse a

_________________________________________________________. Neste caso
a palavra “tomar” foi compreendida no sentido _____________________________.

e) Em equipe, apresentem entre si as respostas da questão anterior e discutam
sobre o que levou-os a essas interpretações. Escreva o que concluíram:

d) Houve então, entre o segundo e o primeiro interlocutor, uma coerência textual?

e) Por serem personagens que se apresentam como profissionais da defesa
humana (advogados), houve quebra de paradigma? Explique:

f) Na frase “Vamos, de quem?”, se substituíssemos a preposição grifada pela com,
teríamos qual sentido? E com a preposição contra?

g) O texto não se encerra, sendo interrompido logo após o questionamento gerador
do humor. Produza duas continuações para o texto, sendo a primeira em que a
ideia é roubar alguém e a segunda em que o primeiro interlocutor se opõe a isso.
Empregue a estrutura de diálogo.

h) Agora reescreva como poderia ser a manchete de um jornal caso realmente os
personagens subtraíssem alguma coisa de alguém e fossem filmados por uma
câmera de celular.

5. Coesão, ambiguidade, vocativo, antítese

Em uma agência caça-talentos, o entrevistador pergunta:
- E aí, qual é o seu número?
O rapaz responde todo entusiasmado:
- Eu imito passarinhos!
Com desdém, o entrevistador logo diz:
- Meu filho, isso todo mundo faz!
Entristecido, o rapaz dirige-se até a janela e sai

voando.

(FERREIRA et all, 2009, p. 169)

a) A que/ quem se refere “seu número”? Há ambiguidade? Por quê?

b) Quais trechos são expressões da oralidade e também vocativo, que serve para
chamar a atenção do outro à sua fala? Escreva duas outras expressões com a
mesma finalidade para o contexto.
c) Ocorre uma antítese (figura de linguagem que apresenta ideias opostas) com
adjetivos em relação aos sentimentos do rapaz. Quais são?
d) O pronome demonstrativo “isso” (anáfora) evita ser repetido um trecho anterior,
melhorando a qualidade do texto. Que trecho é esse?
e) Explique, observando o contexto do texto, o significado das expressões:
a) “E aí, qual é o seu número?”
b) “O rapaz responde todo entusiasmado.”
c) “Com desdém, o entrevistador logo diz:”
d) “isso todo mundo faz.”

Para pensar na cama

O texto, no final, foi coerente com a realidade?

Um super desafio
Aponte o que tornou o texto uma piada e reescreva-o para uma situação formal.

— Não deixe sua cadela entrar na minha casa de novo. Ela está cheia de pulgas.
— Diana, não entre nessa casa de novo. Ela está cheia de pulgas.
(Costa, 2009, p. 2004)

Divirta-se com as próximas piadas e discuta com a turma o que
as torna tão divertidas. Perceba as estratégias da linguagem para
o humor, encontre o jogo de palavras, a ambiguidade, os desvios
da norma padrão, a falta de lógica com a realidade e outros.

1
Uma moça entra na farmácia e pede para o atendente:
- Moço, me vê, por favor, 200g de frequência.
- 200g de quê?
- De frequência. É que o médico disse para eu lavar os pés com frequência.
2
Por que as autoridades rodoviárias de Portugal plantam alho na beira das estradas?
Porque alho melhora a circulação.
3
Açougueiro
A dona de casa pede para o menino:
- Filho, vá ver se o açougueiro tem pé de porco.
O garoto sai e volta meia hora depois:
- Não consegui ver, mãe. Ele não estava descalço.

4
A cliente ao chegar na vendinha pergunta:
- As verduras que o senhor vende duram?
- Ah, duram, duram e muito. Os fregueses compram aqui e nunca mais voltam.
5
Em um escritório o funcionário pergunta para o advogado:
- Vamos limpar o armário e jogar os arquivos velhos no lixo?
- Sim, mas tire uma cópia de todos primeiro.
6
Joãozinho, fanático por futebol, estava jogando bola com os coleguinhas, quando sua
mãe chega correndo:
- João, corre rápido lá em casa que o teu pai caiu na área. E o Joãozinho:
- Pera aí, mãe! Na área é pênalti.
7
O menino está fazendo a lição de casa de português, quando tem uma dúvida e
pergunta para o pai:
- Papai, tô com uma dúvida na minha lição.
- Fala, filho.
- Burrice, se acentua?
- Com os anos sim.
8
A mulher entra correndo em uma loja:
- Moço, moço, por favor, me vende uma ratoeira, mas depressa porque
preciso pegar o ônibus!
E o vendedor fala:
- Olha, moça, a gente tem um monte de ratoeiras aqui... mas nenhuma serve para
pegar ônibus não, só ratos.
9
Uma garrafa de leite é colocada junto com outra na escada. Logo pela manhã, a
primeira garrafa educadamente cumprimentou a outra:
- Bom dia!
E o maior silêncio. A garrafa gentil insistiu:
- Eu disse bom dia!
E a outra finalmente respondeu:
- Fique quieta que hoje eu tô azeda!
10
Um ladrão conseguiu fugir de sua cela da delegacia. O delegado logo ordenou:
- Bloqueiem todas as saídas!
Depois de uns 10 minutos, chega um funcionário com a notícia:
- Não conseguimos capturar o bandido, delegado. Ele fugiu.
- Mas eu não falei para trancar todas as saídas? – perguntou o delegado.
- Sim senhor, mas aí ele fugiu pela entrada.

11
O dentista do hospício atende um interno que havia extraído um dente na véspera:
- E então? O seu dente parou de doer?
- Sei lá, doutor! O senhor ficou com ele.
12
A professora pede ao aluno para citar um alimento saudável e Joãozinho diz:
- Pão, professora.
- Mas pão engorda, Joãozinho.
O pão não engorda, professora, e sim quem o come.
13
Duas amigas faziam prova de redação, uma extremamente estudiosa e era loira.
Como a loira não queria repetir a palavra “muitos” num mesmo parágrafo, ela
perguntou para a amiga:
- Ei, você sabe um sinônimo para muitos?
- Vários! – respondeu a amiga estudiosa.
E a loira não perdoou:
- Tá! Mas eu só quero saber um!
14
Um famoso esportista cai na água durante uma pescaria em uma grande represa e
começa a se afogar. É salvo por outro pescador que pergunta:
- Por que você não nadou em direção ao barco?
- Porque eu vi escrito na placa que é proibido nadar.
15
A boia
A cliente quis saber do vendedor de galinhas:
- Que é que o senhor faz com o tatu que ganha?
- Compro boia pros meus filhos.
- E eles?
- Eles o quê?
- Já aprenderam a nadar?
16
Uma formiga estava mancando. Aí ela se encontra com outra
formiga e diz:
- Ai, amiga, os meus pés estão formigando.
17
Você sabe por que o vovô levou uma multa no trânsito?
Porque ele passou dos 80.
18
Quem faz saltos sensacionais, mas nunca participa de uma olimpíada?
O sapateiro
19
Qual é o tempero mais mal educado?
O sal grosso.

20
O sapo foi se consultar com a cartomante. Depois de jogar as cartas na
mesa, ela profetizou:
- Vejo uma moça loira, muito bonita e inteligente querendo saber tudo
sobre você!
- Que bom! E quando vou conhecê-la?
- Na aula de biologia – quando acabar a greve dos professores.
21
Quem é mais velho, o Sol ou a Lua?
A lua, porque ela pode sair à noite.
22
Por que o macaco-prego não entra no mar?
Porque ele tem medo do tubarão-martelo.
23
Por que 19 amigos sempre vão juntos ao cinema?
Por que o filme é proibido para 18.
24
O que se deve fazer sempre antes de sair de casa?
Entrar.
25
Qual é a maior palavra do alfabeto?
Arroz, porque começa com A e termina com Z.
26
Qual é o melhor dia para jogar basquete?
Na sexta.
27
Qual é o dente que sempre quebra?
O acidente.
28
Sabe o que o Joãozinho fica fazendo na marcenaria?
Decorando a tabuada.
29
A criança, durante o jantar, disse ao pai:
- Pai, já estou cheio.
O pai logo o corrigiu:
- Não é cheio que se fala, é satisfeito.
Outro dia na rua, ao ver um ônibus lotado, o menino comenta:
- Olhe, papai! Como aquele ônibus está satisfeito!
30
Por que a loira colocou o computador na banheira?
Porque queria navegar na internet.

Que bonito! Colando na minha prova, heim?

O que a pessoa realmente quis dizer?
Precisa de inferência para compreender?
O contexto é importante para ajudar a entender o texto?

Ironia é um recurso de linguagem que consiste em se afirmar algo contrário
do que se pensa com o objetivo de fazer uma sátira, uma crítica, ou um deboche. É
um dos recursos mais usados para transmitir uma mensagem de forma implícita com
efeito contrário, onde há divergência entre o que o emissor sente e transmite, mas
permite inferências e outras leituras percebendo as possíveis intenções.
A inversão de mensagem para chegar a ironia é construída com elementos
auxiliares, como o tom de voz, a postura corporal, o sorriso sarcástico (na oralidade),
a pontuação (na escrita), entre outros,

para o despertar das sensações e da

imaginação. Algumas das intenções ao usar ironia são denunciar, insinuar, reprimir,
criticar, censurar e ainda caçoar.
Quase todas as piadas iniciam apresentando o sujeito do contexto de forma
genérica (um ladrão, um juiz, um louco, um bêbado). Ao fazer isso, não aponta
diretamente um indivíduo, mas todo um grupo com aquelas características, depois

vem a narração, situação em si, quase sempre com diálogo, e um final
surpreendente. Como nesta piada:

O ladrão explica ao juiz:
- Eu roubei porque não tinha o que comer, lugar para dormir e
nenhum amigo.
- Vou levar isso em conta. O senhor terá alimentação de graça por
cinco anos, alojamento e muitos companheiros.

Apesar de se constituir em um texto curto há os elementos da narrativa: quem
(o ladrão), onde (provavelmente num tribunal, conforme inferências), quando
(provavelmente num julgamento, conforme inferência), porque (roubou), como foi
condenado (por não apresentar justificativa plausível).
Não é comum nas piadas muita descrição (dos fatos, dos personagens, dos
lugares), consta o necessário, acreditando que o receptor, com o seu conhecimento
de mundo e linguístico vai formulando as hipóteses durante a interpretação, fazendo
as inferências, apoiando-se nas pistas encontradas no transcorrer do texto. Então,
se o juiz está apresentando o veredito (piada acima) a um réu, torna-se
desnecessário mencionar o ambiente em que estão, um tribunal, pois é o único
momento durante um processo que se tem contato com o juiz (conhecimento
prévio).

Aprendendo mais um pouco
Sugestão de texto
Ironia
http://www.infoescola.com/linguistica/ironia/

Mas que ironia! Muito mais que uma figura de linguagem, a ironia é um dos mais
complexos recursos literários
http://conhecimentopratico.uol.com.br/linguaportuguesa/gramaticaortografia/17/artigo134809-1.asp
Sugestão de vídeo
Clichê e ironia
http://www.youtube.com/watch?v=nYpZIvr1cyg
A hora do ronco – piada da cerimônia funerária
http://www.youtube.com/watch?v=GhMSza4cyWo
Sugestão de música
Ironia - Tópaz
http://www.letras.mus.br/topaz/1479252/

Curta as próximas piadas
e depois discuta com os colegas o efeito de humor através da
ironia.
1
Um homem vai a uma entrevista de emprego.
- Qual cargo você quer? – diz a moça.
- De presidente!
- Mas você é louco? – pergunta ela.
- Não! Precisa ser?
2
- Me empresta o carro, papai?
- Você só pensa em andar de carro? Pra que você tem dois pés?
- Um pro freio e outro pro acelerador!!!
3
Um homem entra numa cafeteria e pergunta:
- Quanto é o cafezinho?
- Cinquenta centavos – diz a atendente.

- E o açúcar?
- É de graça.
- É de graça? Então quero 3 quilos!
4
Um liga para o outro e fala:
- Quem está falando?
- Nós!
- Nós quem?
- Nós dois.
5
A mãe pergunta ao Joãozinho:
- Filho, por que você estava jogando tomates naquele garoto?
- Ah, mãe, foi ele que começou!
- É por que você não me chamou?
- Você não tem boa pontaria, mãe. Não ia acertar nenhum.
6
Durante o jantar, Joãozinho conversa com a mãe:
- Mamãe, por que o papai é careca?
- Porque ele tem muitas coisas para pensar e é muito inteligente!
- Então por que você tem tanto cabelo?
7
Um francês, um americano e um brasileiro estavam dentro de um avião quando o
francês coloca a mão para fora e diz:
- Estamos na França! O brasileiro então pergunta:
- Como você sabe?
- Eu toquei na Torre Eiffel.
Um tempinho depois o americano põe a mão para fora e afirma:
- Nós estamos nos EUA. Eu toquei na Estátua da Liberdade.
Depois o brasileiro coloca a mão para fola da janela do avião e fala assustado:
- Estamos no Brasil!! O americano então pergunta:
- O que aconteceu?
- Roubaram meu relógio!

Conhecer alguns poemas-piada, que são textos poéticos, humorísticos,
irônicos e até sarcásticos com final inusitado. Divirta-se!

Poema-piada - Carlos Drummond de Andrade
http://www.tirodeletra.com.br/piadas/Poema-piada.htm
Oswald de Andrade
http://www.revista.agulha.nom.br/oswal.html#erro
Política literária - Carlos Drummond de Andrade
http://www.horizonte.unam.mx/brasil/drumm2.html
Quadrilha - Carlos Drummond de Andrade
http://drummond.memoriaviva.com.br/alguma-poesia/quadrilha/
Sentimental - Carlos Drummond de Andrade
http://www.angelfire.com/celeb/olobo/sentimental.html
Ascenso Ferreira
http://www.mensagensvirtuais.xpg.com.br/Humor/PoemaPiada
Poemas engraçados
http://www.piadas.com.br/piadas/outras/poemas-engracados
Poema-piada
http://froilamoliveira.blogspot.com.br/2009/01/poema-piada_28.html
Outros textos humorísticos
A morte, por si só, é uma piada pronta... – Pedro Bial
http://pensador.uol.com.br/frase/MjQ4NDMx/
Piadas Nerds
http://acordacolider.blogspot.com.br/2011/06/piadas-pra-nerd-eu-ri-veja-o-video.html

Por que os EUA têm poucas chances de ganhar no xadrez?
- Porque perderam as duas torres.

As preposições são palavras invariáveis que estabelecem relação entre dois
ou mais termos, ligando-os dentro de uma oração para que juntos formem sentido.
Veja:

Vou – Curitiba
Vou até Curitiba de carro.
Vou para Curitiba entre você e ele.
Vou andar por Curitiba sem você.
Vim desde Curitiba com o Nicolau.
Observa-se que as preposições ajudam a formar o sentido desejado, sendo
de extrema importância para estabelecer a coesão textual, o que, mal empregada
também pode culminar em incoerência ou sentido ambíguo.

O pedreiro liga para o telefone da patroa, para sanar uma dúvida:
- É pra por azulejo até no teto?
A senhora diz:
- Até o teto. - mas ao chegar em casa, aos gritos...
- Seu pagamento será usado para a compra de mais material!!!

Ocorreu equívoco na comunicação devido à falta de cuidados com o
emprego da preposição, palavra que fica entre outras duas, sendo o elo de ligação
para formar o sentido da expressão. Reveja/relembre com o/a professor/a quais são
as preposições mais usadas, as combinações possíveis e as locuções prepositivas.

O sentido que a preposição atribui à frase pode ser a indicação, entre outros, de:

modo

companhia

tempo
lugar

posse
causa

finalidade
instrumento

Observe como há diferença de sentido quando empregada
outra preposição na formação da sentença: FALAR ... VOCÊ.

Falar ...
com você

de você

até você

por você

sobre você

desde você

contra você

sem você

após você

Aprendendo mais um pouco
Sugestões de textos explicativos – preposição
http://www.infoescola.com/portugues/preposicao/
http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf80.php
Sugestões de vídeos
Preposição na música Eduardo e Mônica
http://www.youtube.com/watch?v=YxMAuGnVeCU
Paródia de música estudando preposição
http://www.youtube.com/watch?v=d7sG5pdAl5A
Português em PowerPoint
http://www.youtube.com/watch?v=xNauj-G5X2M&feature=related

Exercícios:
Você vai estudar

preposição e o sentido

coesão

1. Associe o efeito de sentido com cada preposição no contexto da piada
acima.
a) “para sanar”

(

) indicação de destino

b) “liga para”

(

) indicação de lugar

c) “da patroa”

(

) indicação de posse

d) “é pra por”

(

) indicação de tempo (combinação prep.+ artigo)

e) “ao chegar”

(

) indicação de modo (combinação prep.+ artigo)

f) “em casa”

(

) indicação de finalidade

g) “aos gritos”

(

) indicação de destino (contração prep.+art –informal)

2. Explique o valor de sentido atribuído nas expressões que ajudam a não
expressar uma ambiguidade.
a) “até no” →
b) “até o” →
c) “ficar no” →

3. “Mas” também é um elemento de coesão entre as partes do texto. Ao ser
encontrada essa palavra no texto o interlocutor, fazendo inferência, espera
formar na sequência da frase:

(

) algo adverso, oposto

(

) uma soma de fatos

(

) uma conclusão

(

) uma explicação

Você vai estudar

preposição

coerência

ambiguidade

pleonasmo

coesão

pontuação

pronome

elemento de referência

4. Complete a piada com a preposição adequada e compare com a versão do/a
professor/a.

Na sapataria
Toca o telefone ______ sapataria _____ maluco e ele fala:
- Alô! Sapataria ____ maluco às ordens.
- Como? Sapataria? Espanta-se o rapaz ____ outro lado ____ linha.
- É sim...
- Desculpe, me enganei ____ número.
- Não tem problema. Traz aqui que eu troco.

a) Reescreva “Desculpe, me enganei ____ número.” desfazendo a ambiguidade e
com mais clareza.

5. Faça a contração ou a combinação das preposições e complete,
adequadamente, o texto com estas preposições.
de + a

em + uma

em + o

a+o

em + ele

O sujeito entra _______ loja onde há um cartaz: - cuidado com o cão.
Dentro ele vê um cachorrinho mínimo com uma cara de manso, deitado
_____ chão_____ lado _____ caixa.
- Hei – exclama o sujeito – é este o cachorro com o qual eu tenho que
tomar cuidado?
- É esse mesmo – responde o caixa. – mas ele não parece nem um
pouco perigoso. Por que o senhor pôs este cartaz?
O caixa explica:
- Porque antes todo mundo pisava _______.

a) Encontre e grife as preposições essenciais, aquelas que não sofreram alteração.
b) A professora irá reler o texto eliminando as preposições. Perceba se a falta delas
prejudica a compreensão do texto ou se fica incoerente. Faça uma análise
juntamente com a turma.

Elemento de referência é um recurso que, empregado tanto na linguagem
oral como na escrita, em que uma palavra ou expressão retoma ou antecipa
uma outra palavra, outra expressão, ou ideia. É um recurso que evita a
repetição de partes ou palavras, deixando o texto melhor.

c) A primeira ocorrência do pronome ele, fazendo a coesão textual, se refere a
quem?
d) “Subir para cima”, “entrar para dentro”, “cardume de peixe“, são pleonasmo, vício
de linguagem em que ocorre a redundância, repetição desnecessário de algum
termo ou ideia. “Cachorrinho mínimo” pode ser considerado um pleonasmo ou
mínimo significa a espécie mini e o substantivo cachorrinho foi usado com
intenções de afeto e não no diminutivo de cachorro?

e) Reescreva corrigindo esses vícios de linguagem (pleonasmo):


Tenho de fazer um hemograma de sangue com urgência.



Eu vi com esses olhos que um dia a terra há de comer.

f) Cada aluno terá de escrever uma frase com pleonasmo na ficha entregue pela
professora e depois será digitado e entregue a todos para análise desses vícios
de linguagem.
g) No trecho “ao lado do caixa”, a preposição significa que o cão estava
______________________________, mas trocando pela preposição “da”, “ao
lado da caixa”, entende-se que o cão está, ______________ e assim, que a
palavra “caixa” é polissêmica, com vários significados, como esses outros:
________________________________________________________________ .
h) Que pontuação poderia ser usado depois de “Hei”?

i) Que recurso foi usado para incluir nesse trecho uma exposição do narrador?
j) “Com o qual” é uma expressão e se refere, na piada a ____________
__________________.

k) Pesquise, em casa, o emprego de pronomes demonstrativos (esse/este/aquele) que
demonstram a posição de um elemento em relação às pessoas e coisas do discurso,
fazendo o elo de coesão para a coerência textual, situando-os no espaço, no tempo
e no próprio discurso. Em seguida faça um desenho retratando a localização correta
de cada elemento (a caixa, o comprador, o caixa, o cão, o cartaz), segundo o
contexto e os pronomes demonstrativos.

Você vai estudar

preposição
ambiguidade

coerência textual
incoerência textual

6. As piadas a seguir apresentam a mesma problemática. Leia-as para analisar.
1

A Maria convida o João:
- João, quer ir à festa de 15 anos da minha irmã?
O João pensa um pouco e diz:
- Claro, Maria, mas só vou poder ficar uns 2 anos, tá? (Possenti, 1998, p. 26)
2
Duas loiras estavam conversando quando começaram a falar sobre filhos (já
que as duas tinham filhos pequenos). Então, uma delas disse:
- Ai, amiga, meu filho já está andando há 6 meses.
E a outra loira responde:
- Nossaaaaaaaa! Então ele já deve estar bem longe, hein?
3
O português recebeu um convite para a festa de aniversário de 15 anos da
filha de um amigo.
- Está bem, eu irei! – respondeu ele, em tom de advertência.
- Mas não ficarei mais de 2 ou 3 anos.
4
Mãe coruja
A mãe coruja comenta toda orgulhosa com uma amiga:
- O meu filho completou 2 anos ontem e já está andando há seis meses!
Nossa! Então ele já deve estar bem longe!
5
Foi quando chegou um amigo de Manuel e o convidou:
- Ó gajo! Estou a lhe convidaire para a festa de quinze anos de minha filha.
- Está bem, patrício. Eu irei. Mas ficarei no máximo uns dois anos...

Conversando sobre as piadas:
a) Você já conhecia alguma dessas piadas?

b) O que causa o humor das piadas?
c) Em qual delas a personagem se expressa com mais sentimento?

d) Analise:
1. Mãe coruja – 2. A mãe coruja
Pode haver duplo sentido? Qual?

e) Grife os trechos das piadas em que o narrador expõe explicação mais detalhada.
f) Em uma das piadas aparecem as palavras “gajo” e “patrício”, do vocabulário de
Portugal. Somente pelo contexto, você consegue definir o significado? Caso não,
procure no dicionário.

g) O que há de incoerente nos textos? Explique:

h) Reescreva uma piada (do exercício), sendo o narrador uma pessoa com muitos
desvios da linguagem oral, como se fosse do interior e com pouco estudo. Leia
para os colegas (sugestão: como se o personagem fosse Chico Bento).

i) Escolha uma piada (não precisa ser do exercício) e reescreva-a fazendo uma
paródia.

Você vai estudar

emprego da preposição com

7. Leia:
1
O caipira desce do ônibus na rodoviária de São Paulo e começa a caminhar
deslumbrado com a cidade grande. Ao passar por uma lixeira, ele lê a seguinte
inscrição: “colabore com a limpeza pública”. Sem pestanejar, ele enfia a mão no
bolso, abre a carteira, saca uma nota de dez reais e enfia na lixeira.
2
Num baile beneficente do colégio, Joãozinho resolve tirar a freira para dançar.
- A senhora poderia me dar o prazer desta dança?
- Eu não danço com criança! – respondeu ela, secamente.
- Mil perdões, eu não sabia que a senhora está grávida!

a) A preposição com é um elemento de coesão para fazer a coerência de sentido.
Nessas piadas, a preposição com levou a uma coerência de sentido ou está
permitindo dupla interpretação?

b) Pode-se concluir que o interlocutor precisa, mentalmente, estar fazendo
inferência com o que se diz para reconhecer as intenções comunicativas.
Explique com suas palavras:

c) Escolha uma das piadas e represente-a com um pequeno desenho.

d) Em um parque foi encontrada uma placa perto de um rio. Analise o conteúdo da
placa e escreva quais os significados que as pessoas podem atribuir à
mensagem.
CUIDADO COM AS CRIANÇAS

e) Não temos todo o contexto em que a placa se encontra, mas completando a sua
resposta anterior, que reação as pessoas poderiam ter ao ler a placa?

f) Reescreva, na placa simbólica a seguir, uma frase para corrigir o equívoco da
placa da imagem.

g) Agora, para finalizar, crie um desenho que represente exatamente o que está
escrito no cartaz, considerando o texto com linguagem formal, padrão.

CUIDADO COM
AS CRIANÇAS

8. Divirta-se com as próximas piadas observando o efeito de humor e de
ambiguidade. Depois grife as preposições e escreva o que cada uma
indica:
1
Uma morena e uma loira se encontram. A loira afirma:
- Nossa que blusa linda que você está usando!
A morena pergunta:
- Ah, você gostou? É de lã especial! Foram necessárias oito ovelhas para fazêla!
A loira se surpreende:
- Nossa que chique! E eu nem sabia que tinham ensinado as ovelhas a
costurar!
2
Um homem foi até a farmácia e perguntou:
- Você tem remédio para barata?
O vendedor disse:
- O que a barata tem?
3
Na sapataria:
- Tem sapatos de crocodilo?
- Depende. Que número ele calça?
4
O sujeito entra na loja de produtos veterinários e fala:
- Quero um remédio para pulgas.
- Pois não. Do que é que suas pulgas sofrem?
5
Uma mulher entra numa loja de roupas e pergunta:
- Vocês vendem vestido de noite?
- Não, de noite já estamos fechados.
6
O freguês entra numa farmácia e pergunta à farmacêutica loira:
- Por favor, tem remédio para baratas?
E a loira responde:
- E o que elas estão sentindo?

O que o professor de química disse quando o

aluno reclamou de dor de cabeça?
“Para, cê tá mal?” (BARONI et al., 2011, p.
68)

A pontuação, sinal gráfico, que orienta a leitura de um texto. Na falta desta, ou
quando colocada de forma equivocada, pode apresentar efeito de sentido indesejado ou
dificuldade na compreensão para o leitor, pois a pontuação é o elo entre as partes (coesão)
para

se

formar

o

sentido

(coerência). A pontuação está

relacionada com a ideia do texto, as

intenções

e

ainda

a

expressividade. Na piada acima a

segmentação, a acentuação e a

pontuação fazem o efeito de humor, pois enquanto o cérebro se reporta ao remédio,
substância analgésica conhecida popularmente por “paracetamol”, a vírgula ajuda a dar um
comando (para o aluno parar), o “cê” e o “tá” mostram a linguagem informal e o ponto de
interrogação é uma confirmação que o professor necessita para a tomada de providências.
A identificação como professor de química é para justificar a fórmula.
A maioria das piadas são expostas em discurso direto, quando as falas dos
personagens são apresentadas na íntegra, mas com auxílio do narrador para ir
direcionando a sequência de ideias. O narrador faz uso de verbos dicendi, conhecido
também como verbo de elocução (perguntar, falar, gritar, comentar, argumentou) e logo em

seguida o uso dos dois pontos para depois vir a fala do personagem. O travessão, sinal
maior do que o hífen é o indicador das falas dos personagens, mas é comum substituir o
travessão pelo uso do sinal das aspas, conforme modelo anterior.
O texto é narrado em terceira pessoa, isto é, o narrador não está presente no texto,
não é personagem. Quando a narração é elaborada em discurso indireto, quem narra,
reconstrói o diálogo com suas palavras, também em terceira pessoa, normalmente,
explicando os detalhes, acrescentando informações necessárias para a compressão (como
ocorre, onde ocorre, como e quem é o personagem, qual é o estado de espírito do
personagem e outros).

Aprendendo mais um pouco
Sugestões de textos
Os sinais de pontuação representam os recursos atribuídos à escrita. Dentre suas muitas
atividades, está a de reproduzir pausas e entonações na fala
http://www.brasilescola.com/redacao/pontuacao.htm
Pontuação divertida: festival de piadas
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28306
Ops! O ponto mata
http://pt.scribd.com/doc/63928066/Piada-sobre-pontuacao
Aprendendo a fazer uso da pontuação
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/aprendendo-a-fazeruso-da-pontuacao-426235.shtml

Sugestão de vídeo
Comercial que mostra a importância do emprego correto da vírgula
http://www.youtube.com/watch?v=JxJrS6augu0&feature=related
Sugestão de jogral
Vídeo e organização de jogral - pontuação
http://www.artesocial.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=151:os-sinaisde-pontuacao&catid=18:pecas-de-teatro&Itemid=44

Exercícios:
Você vai estudar

pontuação

linguagem coloquial

hipótese

ironia

ambiguidade

discurso direto/indireto

elipse

oralidade

1. Olha que fácil. Esta piada precisa receber os sinais gráficos nos lugares
identificados com . O travessão já está aí.

A dona de casa no açougue:
— Quanto está o quilo do bacon 
— Vinte e cinco reais 
— Vinte e cinco  Que horror  Que roubo  O senhor não tem
coração  Não



— Claro que tenho  madame  Tá treze e cinquenta 

a) Em que trechos podemos perceber a existência de sentimentalismo? Que sinal
gráfico foi usado?

b) Qual palavra foi empregada na forma coloquial? Por que foi escrita assim?
c) Levantando hipótese, é possível afirmar que o açougueiro foi irônico? Explique:

d) Que trecho apresenta ambiguidade?
e) “Tá treze e cinquenta” se refere ao valor do quilo do coração, mas não foi colocada
essa informação. Esse recurso chama-se elipse. Isso facilita ou dificulta a
interpretação? É preciso sempre explicitar tudo ou pode deixar subentendido?

Bla, bla, bla, bla, bl...
2. Treinando a oralidade:

a) Você trabalhará em dupla agora. O aluno que será chamado de aluno narrador vai
recontar oralmente a piada acima, tentando dar vida ao contexto, fazendo as pausas, a
entonação, o ritmo, como se conta uma piada. Pode iniciar usando: Você conhece
aquela do açougueiro?

b) Foi legal, não foi? Então, treinando mais um pouco, o mesmo aluno vai narrar essa
piada, mas sem incluir as falas dos personagens, de forma indireta, como se fosse uma
fofoca que você quer contar ao colega, como se você tivesse presenciado a cena.
c) Acho que temos nesta turma excelentes contadores de piadas! Mas, agora o outro
aluno da dupla será chamado de aluno relator e fará as seguintes análises, anotando
(V1) para as observações em relação à primeira versão da piada (atividade A) e (V2)
para relacionar com a segunda versão (atividade B).
(

) versão em que o texto ficou mais divertido

(

) versão em que a piada apresentou mais expressividade

(

) versão que ficou mais dinâmica, parecida com a situação real

(

) versão em que o leitor sente de forma mais intensa os fatos narrados

(

) versão que é mais atraente ao leitor

d) Os alunos relatores, em grupos, irão discutir as suas observações e apontar, para toda
a turma, suas conclusões sobre as duas formas de texto narrativo, focando o gênero
textual piada.
Lembrete: O sinal de pontuação não é fixo em todos os
trechos, pois depende da intenção de quem produz para
causar o impacto desejado ao receptor do texto.

3. Em grupo com três alunos, narrem piadas uns aos outros e escolham aquela que
considerem mais interessante para recontar à turma (deverá ter a aprovação do
professor, pois avaliará vários fatores, entres eles, se é uma piada aceitável para ser

narrada em ambiente escolar e se há abrangerá suficientemente do que se está
estudando). Será necessário escrevê-la e entregar à professora. Mantenha segredo
das outras equipes. Reescreva-a empregando discurso direto e depois no discurso
indireto e ensaiem para apresentarem aos colegas com a entonação adequada,
sendo um aluno o narrador, e os outros dois alunos representarão cada personagem
da piada.

Sugestões
* Ir ao pátio da escola para ensaiar
* Apresentar para outra turma
* Usar acessórios, sons, roupas que caracterizem a piada e a torne
mais interessante e divertida
* Convidar um contador de piada para se apresentar na escola

Você vai estudar

pontuação

palavra referente

coerência

sinônimo

4. Quem digitou o texto deixou para você pontuar. Leia o texto em silêncio
observando as possibilidades de ser pontuado para que apresente clareza e
coerência de sentido. Aceite o desafio e boa sorte.

UMA QUESTÃO DE PONTO DE VISTA
E LÁ ESTAVA O MENINO SEGURANDO NO RABO DO CACHORRO
E O CACHORRO FAZENDO A MAIOR ALGAZARRA CHEGA SUA
MÃE E DIZ PARE DE PUXAR O RABO DESSE CACHORRO MENINO
ELE SEM SE ALTERAR RESPONDE EU NÃO ESTOU PUXANDO
MÃE SÓ ESTOU SEGURANDO QUEM ESTÁ PUXANDO É ELE

Vamos refletir um pouco mais sobre o texto
a) Será que as suas decisões são as mais adequadas? Acompanhe a
leitura do texto original, pela professora, e reescreva-o com os sinais gráficos corretos.

b) É coerente a dedução do filho? Nesse contexto, você também falaria isso?
c) O pronome do caso reto ele é um dos elementos de coesão referencial, pois retoma
palavra sem precisar repeti-la, deixando o texto mais dinâmico. Anáfora é o referente
do que já foi dito e catáfora é o que será dito posteriormente. Localize com uma seta,
de cada pronome ele até o seu referente.
d) O que você descobriu?

e) “O menino segurando no rabo do cachorro e o cachorro” houve a repetição da palavra
cachorro como elo de coesão enfático (para enfatizar, realçar, reforçar). Reescreva o
trecho substituindo a segunda ocorrência por um hiperônimo, isto é, um substantivo que
nomeia, identifica a palavra cachorro de forma mais genérica, como: leão→ fera,
casa → moradia.

f) Agora reescreva o mesmo por um sinônimo, palavra que tenha o mesmo significado:
g) Copie o trecho da fala da mãe em que também há uma repetição proposital para dar
mais ênfase à situação. Que pronome demonstrativo aparece?
Caso haja dificuldade com alguma classe gramatical ou
conteúdo citado pode ser revisto com uma gramática,
pesquisa, exposição oral ou outro, como julgar necessário.
5. Esta é a piada do Joãozinho em um momento em que está sendo... hum...
caridoso ou interesseiro? Você terá que reestruturar e pontuar adequadamente,
inclusive acrescentar aspas (“ ”) em um trecho.

No parque Joãozinho pede dinheiro a sua mãe para dar a
um velhinho A mãe sensibilizada dá o dinheiro mas
pergunta ao filho Para qual velhinho você vai dar o
dinheiro meu anjo Para aquele ali que está gritando
Olha a pipoca quentinha

E aí, já definiu? O menino estava sendo caridoso ou interesseiro? Discutam e
tirem as suas conclusões.

6. Mais um treino com pontuação. Que tal reescrever a primeira frase da piada
deslocando partes, alterando pontuação, mas mantendo o sentido. Quantas
formas diferentes são possíveis sem perder a coerência?

Pontar, usando apenas um ponto final ( . ) e duas vezes a vírgula ( , ) deixando
o texto coerente.

Maria toma banho porque sua mãe disse ela pegue a toalha.

7. Vejamos o quanto a pontuação é importante: para fazer a atividade cada fila da
sala precisa reescrever o texto deixando com o sentido pré-estabelecido. Aquela
fila que primeiro pontuar coerentemente com o sentido desejado fica com a
herança... ops, com um brindezinho. Mas precisam ser rápidos e atentos.

"Deixo os meus bens à minha irmã não a meu sobrinho jamais será paga a

conta do alfaiate nada aos pobres".

Contextualizando: um homem riquíssimo, antes de morrer e querendo deixar registrado o
seu desejo, iniciou a escrita de um breve testamento, mas antes de concluí-lo, melhor
dizer, pontuá-lo, faleceu. A fortuna era de interesse de todos e cada um tentou corrigi-lo de
forma a se beneficiar, e todos conseguiram, pois há várias possibilidades de pontuação,
então cada fila representará um concorrente. Boa sorte!
Fila A – a herança deve ficar com a irmã do falecido.
Fila B – a herança deve ficar com o sobrinho do falecido
Fila C – a herança deve ficar com o alfaiate do falecido
Fila D – a herança deve ficar com os pobres.

8. É possível reproduzir uma piada em história em quadrinhos (veja algumas indicadas
logo abaixo). Em equipe, escolham uma piada e transformem-na em história em
quadrinhos, mas lembre-se:
≡ a escolha da piada deve ser adequada para o ambiente escolar, então após
definida, peçam a autorização do/a professor/a;
≡ escrevam a piada selecionada em discurso direto e em discurso indireto
observando as regras de pontuação;
≡ utilizem os recursos corretos de construção de histórias em quadrinhos

Exemplos, consulte em:
http://www.tirinhasdoze.com/2009/08/manoelito-n-417.html
http://www.tirinhasdoze.com/2011/10/manoelito-n-1266.html
http://www.tirinhasdoze.com/2011/10/dia-do-professor-n-1253.html
http://www.tirinhasdoze.com/2012/11/cafeteria-n-1649.html
http://www.tirinhasdoze.com/2011/01/dr-roberval-o-clinico-geral-n-963.html
http://www.tirinhasdoze.com/2010/11/manoelito-n-910.html
http://www.tirinhasdoze.com/2009/10/manoelito-n-475.html

Aprendendo mais um pouco
Sugestão 1 - Luís Fernando Veríssimo
“No início era um ponto. Ponto de partida. O ponto onde a tangente toca a circunferência, e faz-se a vida.
Ponto pacífico. O círculo é a timidez do ponto. A linha é o ponto desvairado. O travessão é o ponto-anteponto, a primeira exploração embevecida, a infância...”

http://www.diariodoaco.com.br/colunas.aspx?cd=1908

Sugestão 2 – Associação Brasileira de imprensa
Vírgula pode ser uma pausa...ou não.
“Não, espere.”
“Não espere...”

http://consiliencia.blogspot.com.br/2008/08/vrgula-pode-ser-uma-pausa-ou-no.html

O motorista resolve consertar o pisca-pisca de seu carro bem em frente a um
hospício e pede ajuda a um dos internos:
-Você poderia dar uma olhada se o pisca-pisca está funcionando?
-Claro diz o paciente.
-E então? Está funcionando?
-Tá. Não tá. Tá. Não tá. Tá. Não tá...
Joaquim estava vendendo seu carro novo, e pediu para Manoel ver se o pisca do
carro estava funcionando.
Manoel então foi na frente do carro e falou:
- Agora está, agora não está, agora está, agora não está!

? Reflita:
? Você fala da mesma maneira que falava quando era criança?
? Quando tiver mais idade estará falando da mesma maneira que hoje?
? O homem tem a fala semelhante a da mulher?
? No Brasil todas as pessoas tem a fala parecida?
Claro que não! Então pense mais um pouco: se você ficar em uma praça com os
olhos fechados e prestando atenção na fala das pessoas vai identificar se as pessoas que
passam por ali conversando são homens ou mulheres, mais jovem ou com mais idade?
Sim, pois a fala é pessoal. O falar também sofre influência da região onde mora, da época
em que vive, do grupo social com quem se vive, da situação em que se está. Este último
quer dizer que adaptamos a nossa fala, mais formal ou mais informal, dependendo do
contexto em que estamos, quem são os interlocutores e quais as suas intenções naquele
momento. Converse mais com a professora sobre isso.
Vamos fazer uma brincadeira. Como cada pessoa pediria dinheiro em cada uma
destas situações? Esta atividade fica mais interessante se for dramatizada.
a) A criança pedindo dinheiro para a mãe para comprar um doce na escola.
b) A criança pedindo dinheiro para o pai para pagar o vidro da janela da escola
que quebrou.
c) Um funcionário recém-admitido na empresa pedindo um adiantamento do
salário:
d) Um funcionário cobrando pelo salário atrasado.

e) Um ladrão assaltando o caixa de uma farmácia.
f)

A polícia querendo saber onde o ladrão escondeu o dinheiro.

Precisamos cuidar para não sermos preconceituosos sobre a forma de
expressão e fala de outras pessoas, respeitando-as e reconhecendo a riqueza de
variação

linguística

na

sociedade.

Por

outro

lado,

é

necessário termos ciência que se

aprimorarmos nosso conhecimento

sobre

domínio

a

linguagem,

consequentemente

maior
faremos

sobre

ela

teremos

e

melhor uso, adaptando-a conforme

cada situação comunicativa. Isso envolve desde a parte fonológica (a fala), a escolha
de vocabulário e conhecimento de regras do idioma.

Exercícios:
Veja esta piada com variação de linguagem: Será que somente os
iletrados falam assim?

Um caipira chega na cidade e vê um elevador pela primeira vez. Fica
biservando e vê uma velha tomar o elevador. Daí a pouco, o elevador
volta e desce uma gatinha. O matuto se entusiasma:
- Puxa, sô! Priciso trazer a minha véia aqui!

a) Que hipótese e dedução o caipira inferiu sobre a situação? O que levou o
caipira a fazer a dedução?
b) Nessa piada ocorre algo inusitado: o narrador também se apresenta com
variação de linguagem. Qual é? Qual poderia ser a intenção em apresentar esse
recurso estilístico? Poderia ser por preconceito?
c) “Gatinha” está empregada com sentido coloquial ou padrão? Por que foi
feito a escolha por esse vocabulário? E o verbo “tomar”?

d) Agora é a sua vez de levantar hipóteses e fazer deduções:
* O caipira chegou a usar o elevador?
* Que intenções ele tinha em ficar observando o elevador?
* Quem poderia ser a “véia”? Por que o caipira queria levá-la até lá? Com essa
resposta pode-se dizer que o caipira é preconceituoso?
* A palavra “velha” poderia ser substituída por outras que são consideradas de
valor mais respeitoso. Quais seriam?
O que você acha? Os textos abaixo foram escritos com intenções maldosas,
sendo consideradas preconceituosas? Querem somente retratar esta variação de
linguagem? Há a intenção de mostrar o comportamento e a vida social destes
personagens?

1
Mineiro
- Ô Zé! Vamos brincar de antônimo?
- O que co sor falô?
- Brincar de antônimo. Quer dizer, uma coisa contrária da outra! Por
exemplo: alto e baixo, forte e fraco...
- Ah! Intindi! Então, vamu brincá!
- Eu começo, tá?
Começaram a brincadeira, e o espertalhão disse:
- Gordo?
E o outro:
- Magro!
- Homem?
- Muié!
- Preto?
- Branco!
E o espertalhão:
- Verde?
- Verde? Nada! Verde num tem antônimo não...
- Claro que tem!
- Então exprica...
- Maduro!
- Ai! pirdi. Vamo de novo, mas desta vece ieu cumeço.
- Pode começar!
- Saúde?

- Doença!
- Molhado?
- Seco!
Aí o outro disse:
- Agora ocê vai si lascá, seu fiu duma égua! Qué vê só? Fumo?
- Não, não! Para! Peraí... fumo não tem antônimo!
- Claro que tem, uai!
- Então diz aí: qual o antônimo de fumo?
- Vortemo!!
2
O caipira estava na roça, sentado à beira da estrada. Então um jovem
bonitão, dirigindo um belo carro importado, parou e perguntou:
- Ô caipira, você sabe onde é o posto de gasolina?
O caipira respondeu:
- Num sei não...
- E o restaurante, caipira, você sabe onde é?
E o caipira respondeu:
- Num sei não...
- E pelo menos a saída dessa cidade, você sabe onde fica, ô caipira?
E o caipira:
- Num sei não...
Então o bonitão perdeu a paciência:
- Ô caipira, você não sabe de nada, hein?
E o caipira disse:
- É, mas num to perdido não.
3
Dois caipiras se encontram:
- Ô, Bastião! Quanto tempo, hômi! Quais as novidades?
- Novidades so que morreu meu vô, meu pai, minha mãe, minha tia e
meu primi.
- Todos eles morreru? – perguntou o amigo, assustado.
- Todinhos!
- Eita, mas morreru di quê, Bastião?
- De derrame.
- Pois é. Eles tavam na caçamba num caminhão, indo pra Sum Paulo aí a
danada viro e derramo eles tudo lá pra baixo!
4
Português
Um amigo vê o Manuel carregando um armário nas costas e diz:
- Você ficou louco, Manuel? Esse armário é muito pesado, precisa no
mínimo de duas pessoas para carregá-lo.

- E então somos dois? – respondeu o Manuel. O Joaquim está aí dentro
segurando os cabides.
5
- Cê tá sabendo que o homi morreu?
- Morreu di quê?
- Catarata.
- Nunca ovi (ouvi) falá qui cataratamata – catarata num mata
- Má é qui empurraram ele.
Olhe esta que circula na internet mostrando a variação de linguagem:

Assaltante Nordestino
Ei, bichim...
Isso é um assalto... Arriba os braços e num se bula nem se cague
e nem faça bagunça... Arrebola o dinheiro no mato e não faça pantim
senão enfio o peixeira no teu bucho e boto teu pra fora!” Perdão meu
Padim Ciço, mas é que eu tô com uma fome de moléstia...
Assaltante Mineiro
Ô sô, prestenção... Isso é um assalto, uai... Levanta os braços e fica
quetin que esse trem na minha mão tá cheio de bala... Mió passá logo os
troado que eu num tô bão hoje. Vai andando, uai! Tá esperando o que
uai!!
Assaltante Gaúcho
Ô guri, ficas atento... Báh, isso é um assalto. Levantas os braços e te
quieta, tchê. Não tentes nada e cuidado que esse facão corta uma
barbaridade, tchê. Passa as pilas prá cá! E te manda a la cria, senão o
quarenta e quatro fala.
Assaltante Carioca
Seguiiinnte, bicho ... Tu te fudeu. Isso é um assalto...Passa a grana e

levanta os braço rapá... Não fica de bobeira que eu atiro bem pra caralho
Vai andando e se olhar pra trás vira presunto...
Assaltante Baiano
Ô meu rei... ( longa pausa) Isso é um assalto... (longa pausa) Levanta
os braços, mas não se avexe não... (longa pausa) Se num quiser nem
precisa levantar, pra num ficar cansado... Vai passando a grana, bem
devagarinho...
(longa pausa) Num repara se o berro está sem bala, mas é pra não ficar
muito pesado... Não esquenta, meu irmãozinho, (longa pusa) Vou deixar
teus documentos na encruzilhada...
Assaltante Paulista
Ôrra, meu... Isso é um assalto, meu... alevanta os braços, meu. Passa a
grana logo, meu... Mais rápido, meu, que eu ainda preciso pegar a
bilheteria aberta pra comprar o ingresso do jogo, meu... Pô, se manda,
meu...
Assaltante de Brasília
Querido povo brasileiro, estou aqui, no horário nobre da TV para dizer
que no final do mês, aumentaremos as seguintes tarifas: água, energia,
esgoto, gás, passagem de ônibus, IPTU, IPVA, licenciamento de veículos,
seguro obrigatório, gasolina, álcool, imposto de renda, IPI, ICMS, PIS,
COFINS.

Você se recorda de outros personagens de HQs, do
folclore, de contos que são conhecidos e reconhecidos
pela variação de linguagem?

Essa você também vai curtir!

Veja este texto que circula pela internet retratando a variação de linguagem.
Você é quem vai concluir:
► Há preconceito?
► As pessoas são julgadas conforme a fala delas?
► Está de forma explícita a visão do gerente sobre a variação de linguagem? E
a do presidente?
O

Gerente de Vendas, Sr. Gomes, recebeu a seguinte mensagem de um de

seus novos vendedores:
“Seo Gomis, o criente de Belzonte pidiu mais cuatrucenta pessa. Faz favor
tomá as providenssa. Abrasso, Nirso”.
Aproximadamente uma hora depois, recebeu outra mensagem do “Nirso”:
“Seo Gomis, Os relatório di venda vai xegá atrazado proque to fexando
umas venda. Temo que mandá mais treis mil pessa. Amanhã to xegando.
Abrasso, Nirso”.
No dia seguinte, outro fax:
“Seo Gomis, num xeguei pucausa de que vendi mais deis mil pessa em
Beraba. Tô indo pra Brazilha. Abrasso, Nirso”.
E no outro dia…
“Seo Gomis, Brazilha Fexô 20 mil pessa. Vô pra Frolinópolis e de lá pra
Sum Paulo no vinhão das cete hora. Abrasso, Nirso”.
E assim foi o mês inteiro.
O Sr. Gomes, muito preocupado com a imagem da empresa, levou ao
presidente as mensagens que recebera do vendedor.
O Presidente, escutou atentamente, olhou as mensagens, e comentou:
- Deixa este problema comigo. Eu tomarei todas as providências

necessárias.
No mesmo dia, ele

redigiu de próprio punho um aviso e o

afixou no mural da

empresa, juntamente com as

mensagens do

“Nirso”:

“A parti de oje, nóis tudo vamo fazê feito o Nirso. Si priocupá menos
em iscrevê serto, mode vendê maiz. Acinado, o Prezidenti”.

Aprendendo mais um pouco
Sugestões de músicas que apresentam variação de linguagem
"Assum Preto", de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira.
"Samba do Arnesto", de Adoniran Barbosa
“Chopis Centis”, de Mamonas Assassinas
“ABC do Sertão”, de Luiz Gonzaga
“Asa Branca”, de Luiz Gonzaga
“Nada a declarar”, do grupo Ultraje a Rigor
“É”, de Luiz Gonzaga Jr.
“A cruz e a espada”, gravada por Paulo Ricardo
“Vida Louca Vida”, gravada por Lobão
“Música de rua”, gravada por Daniela Mercury
“Pra Dizer Adeus”, dos Titãs:
... e muitos raps.
Sugestões de vídeos
Variações linguísticas
http://www.youtube.com/watch?v=HEG5nAdQ5gM&feature=fvst
Variações linguísticas
http://www.youtube.com/watch?v=OHNg2hSA3n4&feature=fvwrel
Preconceito linguístico no Brasil
http://www.youtube.com/watch?v=Vnqe7P95v4M&feature=related

Piada provoca somente risos?

Não, infelizmente não. A piada é um texto que circula na sociedade, que brota
da mente em determinados contextos e é exteriorizado. Através do conteúdo da
piada escolhida para ser contada podem ser percebidas as intenções e os
sentimentos de quem as narra, pois é através da linguagem que nos expressamos.

Há algum problema nisso?

Às vezes sim, pois uma escolha inadequada de piada para determinada
situação pode desenvolver conflitos, gerando até bullying (nome que se dá às
atitudes agressivas, com intenções maldosas).

Bem, a piada provoca risos, mas pode haver no seu interior preconceitos e
estereótipos, como toda sogra é ruim, todo descendente de turco é “pão duro”, toda
madrasta é malvada, e ainda há as patricinhas e os playboys. Esses estereótipos
resultam de conceitos confusos e deturpados que surgem socialmente conforme o
julgamento de quem os cria, transmitindo uma ideia equivocada e preconceituosa.
Se é na escola que o jovem vive uma grande parte de sua vida é na escola
que precisa aprender a compartilhar o respeito mútuo, e assim, estar se formando

cidadão consciente da necessidade e importância de se relacionar bem em toda a
sociedade. Que respeitar o outro é um dever de todos. Fernando Caruso, ator,
humorista e músico, faz um depoimento no livro Piadas Nerds:

Sou a favor de um humor mais inofensivo, mais ingênuo.
Todo tipo de piada que tem um alvo fácil me lembra os
tempos de escola, quando os babacas da sala usavam a
comédia como uma arma covarde para atacar os elos mais
fracos da turma (BARONI et al., 2011, p. 127).

Então, refletindo sobre o teor de cada piada, vamos no sensibilizar e
conscientizar de que precisamos fazer a escolha adequada das piadas.

Pensem: O que pode haver além da piada?

• riso

• trauma

• humor

estereótipo

preconceito

ironia

choro

• terapia

Há preconceito nas piadas a seguir? Há estereótipo? Analise:

1

Uma loira diz para a outra:
- Você acredita que eu tive de ficar parada em pé durante duas horas porque
a escada rolante quebrou?
A outra então responde:
- Ué! Mas a escada não tinha degraus?
- Sim, tinha.
- Então, por que você não sentou?
2
- Manoel, Manoel corre, corre!
Porque Maria?
A enchente tá levando seu carro!
Deixa de ser burra a chave taqui.
3
Por que o Português quando vai assistir a um filme de comédia senta na
última fila do cinema?
Porque quem ri por último ri melhor.
4
A mulher comenta com o marido: Querido, hoje o relógio caiu da parede da
sala e por pouco não bateu na cabeça da mamãe...
- Maldito relógio. Sempre atrasado...
5
Você sabe como é que se salva um político que está se afogando? Não?
R: Ótimo.
6
Por que a mulher tem o pé pequeno?
Para ficar mais perto do fogão.
7
Uma loira, uma morena e uma ruiva estavam conversando, a morena diz:
- Eu tenho sonho de ir para a Lua, porque nenhuma mulher nunca pisou lá.
A ruiva retruca:
- Já eu tenho sonho de ir a Marte, não sei porque, mas sempre sonho que
estou em Marte...
A loira, para, pensa um pouco e diz:
- Eu tenho vontade de pisar no Sol.
E a morena diz:
- Mas se você chegar perto do Sol você vai se queimar...!
A loira explica:
- ALLOOOU! Eu vou de noite!

8
Todas as crianças haviam saído na fotografia e a professora estava tentando
persuadi-los a comprar uma cópia da foto do grupo:
- Imaginem que bonito será quando vocês forem grandes e todos digam ali
está Catarina, é advogada, ou também, este é o Miguel. Agora é médico.
Ouviu-se uma voz do fundo da sala:
E ali está a professora. Já morreu.
9
Dois argentinos no Brasil e sem grana, um diz ao outro:
- Vamos nos separar para pedir dinheiro e depois vamos ver quem consegue
mais.
Mais tarde se encontram:
Você conseguiu quanto?
- Vinte e dois reais.
- E o que você fez?
- Fiquei na praça e escrevi um cartaz: "No tengo trabajo, tengo 3 hijos para
atender, por favor necesito ayuda.
- E você?
- Muito mais. Ganhei nove mil e duzentos reais.
- Madre de Dios! O que você fez para conseguir? Assaltou um político?
- Também fiz um cartaz. Mas no meu escrevi: "Me ajude a voltar para a
Argentina. Falta só um real!"
10
Logo que o japonês chegou ao Brasil, sua esposa japonesa ia ter nenê. Como
ele queria prestar uma homenagem à nova terra, resolveu dar um nome brasileiro
ao filho. Pediu uma ajuda ao cartorário que lhe disse:
- Sugiro Alberto, Ronaldo, Carlos, Antônio...
E o japonês, muito contente:
- Ótimo nome! O nome do garoto ser Sugiro, no?

Muitas piadas apresentam-se de forma estereotipada, isto é, um conceito
generalizado a todo um grupo de pessoas inferiorizando-os, banalizado-os e
satirizando-os... O que pode partir de uma simples brincadeira pode afetar
seriamente o emocional daquele que condiz com o estereótipo apresentado,
enfatizando que a piada já tem o humor como intenção. Analise: se você está entre
um grupo de jovens e alguém conta uma piada de político, lógico que aparecerá
descrito generalizado como corrupto, e você é filho de um vereador, então, a
situação provocará riso em você ou outros sentimentos negativos?

O marido lembrou que era aniversário de casamento e deu de presente para a mulher,
loira, uma gargantilha de ouro com o nome dela em letras chapadas. Ela coloca e vai ver
como ficou:
- Mas, meu amor – diz ela -, as letras estão ao contrário!
- Deixa de ser burra, mulher! – resmunga o marido. – Você tá olhando no espelho!
(TADEU, 2008, p. 72)

Encontramos piadas que fazem o retrato dos problemas sociais, uma forma
de mostrar o pensamento, os julgamentos de fatos e ações sociais e até mesmo o
uso linguístico. Ironiza-se o próprio ser humano, mostrando o quanto é controverso.
Elas podem versar sobre qualquer tema: loucura, pós-morte, política, professor,
velhice, religião, calvície, bêbado, sexo, animais, preconceito e outros.
Na escola, não tem como negar, que os jovens praticam brincadeiras de mau
gosto entre si, com provocações, zombarias, xingamentos, humilhações, entre
tantos outros, mas precisa-se ir minimizando essas atitudes e ir substituindo por
outras de valores, como respeitar a todos, ser mais tolerante, ter mais paciência, ser
mais cordial, reduzir as agressividades, ser mais colaborativo e muitos outros
positivos, que vêm a contribuir para um ambiente mais harmonioso e um convívio
mais democrático, para que assim todos possam desenvolver- se melhor.

Resumindo, é possível dizer que precisamos ser sábios para tomar as
decisões corretas nos momentos corretos e ter o hábito de agir corretamente
na sociedade.

Lembrando que precisamos ter ciência que há muitos tipos de piadas, mas
iremos expor no ambiente escolar, somente aquelas aceitáveis no espaço
educacional. Algumas com estereótipos serão usadas exatamente para
alimentar nossas discussões.

Refletindo

Há risos que dão vontade de chorar e há
lágrimas que dão vontade de rir.
Provérbio popular

Enquanto

estiver

pensando

nos

questionamentos

apontados

abaixo,

acompanhe a música “Sou como sou”, de Preta Gil.

▪ O que são piadas de mau gosto?
▪ O que é humor negro?
▪ O que é preconceito?
▪ Quais os tipos de pessoas que mais sofrem bulling?
▪ Você já sofreu bullying?
▪ Há programas na Tv ou rádios que se utilizam desses recursos linguísticos para ter
mais audiência?
▪ Quais polêmicas já surgiram na mídia devido a falta de cuidados com a piada?
▪ Há leis para garantir os direitos humanos e são respeitadas?
▪ O que cada um pode fazer para termos uma sociedade mais pacífica?
▪ Quem ri por último ri melhor?

Um bêbado olha para uma mulher que passa na rua e diz:
- Feia, mulher muito feia!
A mulher surpresa com a situação responde:
- Bêbado, muito bêbado!
O homem retruca:
- É, mas a bebedeira amanhã passa.

2. Organize cada carinha (recorte e cole formando um cartaz) em duas colunas:

uma que represente as atitudes corretas das pessoas na sociedade e outra
coluna que represente as atitudes negativas. Tente retratar bem, conforme o
sentimento expresso por cada carinha e escreva, simbolicamente, que atitude
“fez a carinha ficar com cada feição” Coloque o seu cartaz em exposição para
todos conhecerem a sua produção e você conhecer a dos colegas .

Sugestão de como organizar o cartaz:

Carinha positiva

Representa

Carinha negativa

Representa

Carinhas para o cartaz

http://www.allfree-clipart.com/Smiley/

Aprendendo mais um pouco
Sugestões de textos
Piadas de Caipiras - curiosidades e histórias
http://www.artigonal.com/internet-artigos/piadas-de-caipiras-curiosidades-e-historia2338147.html
O que é bullying? Confira a definição
http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/comportamento/bullyingescola-494973.shtml
Piada x grosseria: a diferença entre o humor e o bullying
http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/piada-x-grosseria-a-diferenca-entre-ohumor-e-o-bullying

Sugestões de vídeos
Refletindo sobre o bullying
http://www.youtube.com/watch?v=j3v70bmk4eE&feature=related
Convivência
http://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo&feature=related

1
Um homem, acompanhado de um português, parou na estrada e disse:
- Ô portuga desce aí e veja se o pisca-pisca tá pegando!
- Acho que não, ora pixca, ora não pixca, ora pixca, ora não pixca...
2
O que a loira diz, quando você pergunta:
- O pisca-pisca está funcionando?
- Tá! Não tá! Tá! Não tá!

Como é bom conversar com um amigo ou com quem acaba de conhecer em
um ponto de ônibus. E na sala de aula, hem? Quantas coisas para falar.

Você sabia que...



A oralidade é uma prática social discursiva anterior à escrita.



Apesar de ser formada por gêneros textuais como a escrita, a oralidade
não costuma ser planejada.



A oralidade é situacional.



A oralidade é interativa: tem a ver com os interlocutores e seus interesses
comunicativos.



Há regras que regem, mas costuma se apresentar de forma mais informal
que a escrita.



É social e a linguagem precisa ser adaptada ao contexto.

Lembra quando conversamos sobre os conflitos

que uma piada pode ocasionar? Então, agora teremos

mais uma oportunidade para observarmos isso, fazer
reflexões, expor nossas opiniões entre outros.

Então vamos lá!

Para socializar nossa experiência e oportunizar a todos a participação em
um debate sobre piadas que podem ser ofensivas, vamos organizar um debate
através da dinâmica chamada GV/GO (grupo de verbalização e grupo de
observação).

O que é isso?
É exatamente uma técnica em dois grupos, um que participa debatendo
sobre o tema, podendo expor suas ideias, questionar, defender, entre outros e
o outro grupo que participa como ouvinte, anotando suas observações para
depois apresentar ou produzir um texto.
Lembrando que a linguagem é a forma de comunicação e ao não empregá-la
corretamente no contexto certo pode ser o pivô de um problema e isso se refere
também à escolha da piada. Teremos um momento para analisar de forma reflexiva
e crítica essas piadas estereotipadas e outras que possam gerar algum mal-estar
devido ao seu conteúdo, humor-negro.
Ao argumentar defendemos uma ideia, um ponto de vista e com ela apresenta-se
razões tentando persuadir o outro. Um debate precisa ser feito de forma equilibrada,
escolher bem os argumentos para o outro tentar aceitar o seu raciocínio, pois é,
também, através das piadas que os jovens se “atacam”, provocam-se maldosamente
colocando o outro em constrangimento.
Muitas vezes por dia é preciso você se colocar contra ou a favor de algo, pode
ser sobre o uso de uniforme, sobre o programa que será assistido naquele horário,
sobre o que comprar. Questões simples ou importantes em que precisa manifestar

seu desejo e opinião. Há enquetes na Tv. Muitas destas vezes precisa argumentar
e justificar o seu ponto de vista e ainda tentar convencer o outro gerando um debate.
Precisa refletir sobre o que o outros estão apontando e elaborar a sua manifestação,
sempre de forma precisa, clara e coerente.

Veja mais sobre GV/GO em:
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1773-6.pdf
http://www.usinadeletras.com.br/exibelotexto.php?cod=1207&cat=Teses_Monologos
&vinda=S

Etapas do GV/GO:

1. Essa prática proporciona outra situação de uso da linguagem, em outro
contexto social e, para realizar, escolha algumas piadas que
considere serem ofensivas (como ridicularizar um velho, um gordo,
um analfabeto), ou com estereótipo (toda loura é burra, todo morador
do interior é analfabeto e inculto) e entregue à professora/o para que
este possa pré-definir quais serão usadas para o GV/GO.
2. A turma será organizada em grupos com cinco alunos, que serão os alunos
que participarão na função de GV (grupo de verbalização) e
enquanto esses cinco atuam no debate, todos os outros
ficaram na função de GO (grupo de observação), atento ao debate, sem
intervir na

discussão e anotando o que for relevante para, na

próxima

etapa, elaborar um artigo de opinião. Ocorrerá a

troca do grupo de cinco alunos, logo que o anterior finalize (pode ser disposto
o grupo menor em círculo no interior do maior).
3. Cada GV fica responsável por uma piada selecionada, tendo alguns dias
para refletir sobre a mesma, definir qual será seu ponto de vista, quais
serão os argumentos, entre outros. Após contextualizá-las, os alunos do
GV discutem entre si, devem expor a opinião, manifestar-se com

criticidade, coerentemente, apresentando argumentos consistentes, citar
experiências, contrapondo-se, defendendo, respeitando a vez e a
colocação do colega, oferecer sugestões, enfim, dialogar
para perceberem a extensão da problemática. Na
dinâmica não há a presença de moderador como em um
debate ou mesa redonda, sendo a exposição aleatória,
mas devendo ser coerente.

Reforçando que: É uma atividade coletiva, que precisa de organização e de
respeito dentro da equipe, como exemplo também de ação humana na
sociedade.

Ao participar do GV/GO procura-se desenvolver habilidades que contribuem
para uma melhor inserção social. Partiu-se de um gênero textual humorístico para
uma outra prática da oralidade, que exige nova postura, séria, perante a linguagem:
cita-se o emprego de argumentatividade, refutação, retomada, conclusão, relato,
entrevista, entre outros. É importante praticar o falar em público, tanto na linguagem
formal como na informal, já que nos deparamos com situações diversas em que é
necessária a adaptação da linguagem, e contribui para a redução de preconceito em
relação às variações da linguagem.
Mesmo com todo avanço tecnológico e novos meios de comunicação,
percebe-se que o ser humano não perdeu a paixão pela fala: uma conversa entre
amigos, um causo aqui, uma piadinha ali, uma fofoca... opa, fofoca? Sim,
diariamente as pessoas relatam, julgam, levantam defesa, argumentam... fazem uso
da linguagem nos mais variados contextos e sem perceber participam de um debate,
não na forma oficial, mas no uso das linguagens.
Enquanto estiver na posição de GV faça uso de alternância do ritmo da fala,
da entonação da voz, pausas, alongamento ou supressão de vogais e ou

consoantes e as expressões corporal e a facial, olhar mais significativo em alguns
momentos e os gestos, que são recursos auxiliares funcionais tanto para quem está
se expressando, como para o seu interlocutor, pois são elementos que formam a
coesão do discurso.
Vamos organizar então o GV/GO para ocorrer de forma interessante e
produtiva:

No momento de falar
≈ respeitar a vez de falar; utilizar da sensibilidade para
perceber o momento adequado de se expressar
≈ respeitar a exposição do colega;
≈ ajustar o tom de voz ao ambiente;
≈ falar olhando aos ouvintes ou a quem se dirige a fala;
≈ pronunciar claramente as palavras para ser compreendido;
≈ fazer uso de expressividade (facial, corporal, entonação,
pausa, gesto, ) quando o contexto exigir;
≈ escolher adequadamente as palavras ao contexto e aos
interlocutores;
≈ ser crítico;
≈ examinar os dois lados: pós e contras;
≈ usar o bom senso.

No momento de ouvir
≈ acompanhar atento e respeitoso à exposição do outro;
≈ não interromper: nem com comentários como “essa eu já
conheço” e não se agitar (mexer o corpo);
≈ refletir sobre os temas problemáticos, como também os
argumentos apresentados, as discordâncias, quem foi mais
coerente ou incoerente, se houve consenso, se todos
participaram ativamente, entre outros e faça anotações para
a produção de artigo de opinião.

Lembre-se: Ao se expor oralmente o outro interpretará o que você
fala e os seus movimentos corporais e faciais.

Sugestão 1 – Analisar, em programas de Tv: debates, entrevistas e mesas
redondas;
Sugestão 2 - Organizar atividade com contação de piada na forma de “telefone sem
fio”. Pode ser realizado oralmente, em que alguns alunos saem da sala e a piada
original e contada aos demais, que permanecem na sala. E é solicitado que um
aluno por vez retorne a sala sendo recontada a piada e assim sucessivamente. Fica
mais interessante se for gravado (com permissão dos participantes) para análise das
mudanças de conteúdo ocorridas durante a contação.
Sugestão 3 - Convidar um contador de piadas ou stand up comedy (termo da língua
inglesa que designa o comediante que se apresenta sozinho, normalmente em pé, e
cria os textos a partir de situações observadas por ele). Assista em:
http://www.youtube.com/watch?v=n2MrD0WxosU&feature=related
Sugestão 4 – Organizar na escola um festival de contação de piadas.
Sugestão 5 – Selecionar piadas, imprimir em cartões e distribuir na saída
do recreio para alunos de outras turmas.

Você vai estudar:

artigo de opinião

calendário

Artigo de opinião é um texto com linguagem simples e objetiva que apresenta
um tema, uma problema, um assunto e reflexões apresentando o ponto de vista e
justificando com argumentos.
Publicado normalmente em jornais e revistas, então é uma oportunidade para
estar discutindo uma problemática e apresentada a opinião de quem escreve para
levar o interlocutor a reflexões sobre o que foi apresentado e o outro poder
concordar ou discordar. Então usa-se a linguagem com ironia, metáfora, citações de
outros, provérbios e ainda questionamentos, sendo uma escrita subjetiva, pessoal,
produzido normalmente em 1ª pessoa.
Para tentar persuadir o interlocutor a ter o mesmo ponto de vista, quem
elabora o texto precisa ter domínio sobre o tema, apresentar bons argumentos,
informações coerentes e usar a linguagem adequada ao público alvo.

Aprendendo mais um pouco
Sugestões de sites para conhecer melhor o gênero textual
artigo de opinião
http://pessoal.educacional.com.br/up/4380001/881679/t1323.asp
http://www.brasilescola.com/redacao/artigo-opiniao.htm
http://linguagenselinguagens.wordpress.com/2011/05/18/como-redigir-um-artigo-deopiniao/

Exercícios:
1. Pesquise, em livros didáticos ou internet, artigo de opinião para ampliar seu
conhecimento sobre esse gênero textual.

2. Pesquise (em jornais, revistas e em sites) artigos de opinião que foram
publicados recentemente e traga para a escola para analisá-los com a turma.

a) Em equipe, troquem de textos (artigo de opinião) para conhecer o que foi
selecionado pelos colegas;

b) Escolham um artigo de opinião, da equipe, e analisem juntos.

Para analisar

Sim

O tema é atual e interessante
Para qual público alvo foi escrito
Há coerência na opinião apresentada
A linguagem é clara e objetiva
Respeitou-se as características do gênero textual estudado
Os argumentos são convincentes e bem elaborados
Na estrutura textual, há começo, meio e fim
Foi produzido em primeira pessoa
O texto atingiu seu objetivo

c) Elabore explicações sobre a conclusão da análise dos itens acima:

Não

Hora da produção 1:

Agora você vai escrever um artigo de opinião em que terá de
defender uma ideia sobre o gênero textual piada na sociedade. Pode
utilizar os estudos realizados na sala, inclusive o GV/GO (grupo de
verbalização e grupo de observação), mas se prepare antes:
*҈

Decida qual será o seu tema, qual será a sua opinião, que argumentos

irão sustentar essa opinião;
*҈

Não esqueça de um título bem chamativo e que represente o seu texto;

*҈

Lembre-se que é um texto publicado em jornais e revistas, então precisa

adaptar a linguagem a esses leitores;
*҈

Cuide para não ser incoerente, nem entre as partes do texto, nem com a

realidade;
* ҈ Pode apresentar no texto citações, exemplos, comparações, provas
concretas e outros que contribuam para a qualidade do seu texto;
* ҈

Organize a opinião, os argumentos, os exemplos que manterá a sua

defesa de tese;
*҈

Reveja seu texto assumindo-se como um leitor e ao perceber problemas

na escrita faça as devidas correções.

Escreve-se um texto para ser lido, então o artigo de todos da sala
será lido em um “rodízio de leitura”, para assim todos poderem
conhecer a produção do colega e ampliar o seu conhecimento.

Hora da produção 2:

Rir é o melhor remédio ! ? ?

RISARINA

Dizem que rir é o melhor remédio, então vamos ao desafio
maior? Que tal criarmos um calendário com piadas? Cada dia será
representado com uma piada, que pode até ser sobre o que se
comemora ou homenageia em cada dia. Precisamos fazer a
seleção das piadas e a confecção. O calendário vai ficar muito legal.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Maria Margarida de; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação em
Língua Portuguesa. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2006.
ANDREU, Sebastião. Aprendendo a ler e escrever textos. 6ª série. Curitiba: Nova
Didática, 2004.
ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro e interação. 8. Ed. São
Paulo:Parábola Editorial, 2008.
BARONI, Ivan; GIOLO, Luiz Fernando; POURRAT, Paulo. Piadas nerds: o melhor
aluno da classe também sabe contar piada. 4. ed. São Paulo: Verus, 2011.
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes,
2003.
BRASIL. Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa. Brasília, MEC/SEF,
1998.
COSTA, Cibele Lopresti. Para viver juntos:português. 6º ano. São Paulo: Edições
SM, 2009.
COSTA NETTO, Augusto de M. O melhor do humor na internet. Rio de Janeiro:
BestSeller, 2010. v.2.
FERREIRA, Givan; et al. Trabalhando com a linguagem. 5º ano. São Paulo:
Quinteto Editorial, 2009.
GOMES, Maria Lúcia de Castro. Metodologia do ensino de língua portuguesa.
São Paulo: Saraiva, 2009.
KOCK, Ingedore Grunfeld Villaça. A inter-ação pela linguagem. 10. Ed. São Paulo:
Contexto, 2008.
POSSENTI, Sírio. Os humores da língua: análises linguísticas de piadas.
Campinas: Mercado de Letras, 1998.

PROPP, Vladimir. Comicidade e riso. São Paulo: Ática, 1992.
SEED-PR, Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Língua portuguesa.
Curitiba, 2008.
TADEU, Paulo. Piadas oxigenadas: as melhores e mais inteligentes das loiras.
São Paulo: Matrix, 2008.
TORRALVO, Izeti Fragata; Minchillo, Carlos Alberto Cortez. Linguagem em
movimento. São Paulo:FTD, 2010.
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de
gramática no 1o e 2º graus. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

Sites consultados
Imagens
http://www.allfree-clipart.com/Smiley/. Acesso em: 02/10/2012
http://www.wpclipart.com/people/stickmen/small_stickmen/index.html.

Acesso

04/10/2012
http://www.pdclipart.org/. Acesso em: 04/10/2012

Textos
ALMEIDA, Fábio. Semântica – A polissemia explorada nas piadas. Disponível
em: http://prof-fabio-portugues.blogspot.com.br/2011/04/semantica-polissemiaexplorada-nas.html. Acesso em: 15/12/2012
ANDRADE, Carlos Drummond de. Poema-piada. Disponível em:
http://www.tirodeletra.com.br/piadas/Poema-piada.htm. Acesso em: 11/10/2012
ANDRADE, Carlos Drummond de. Quadrilha. Disponível em:
http://drummond.memoriaviva.com.br/alguma-poesia/quadrilha/. Acesso em:
09/11/2012
ANDRADE, Carlos Drummond de. Política literária. Disponível em:
http://www.horizonte.unam.mx/brasil/drumm2.html. Acesso em: 04/11/2012
ANDRADE, Carlos Drummond de. Sentimental. Disponível em:

em:

http://www.angelfire.com/celeb/olobo/sentimental.html. Acesso em: 28/11/2012
ANDRADE, Oswald. Disponível em:
http://www.revista.agulha.nom.br/oswal.html#erro. Acesso em: 29/10/2012
ARAÚJO, A. Ana Paula de. Preposição. Disponível em:
http://www.infoescola.com/portugues/preposicao/. Acesso em: 12/11/2012
Associação Brasileira de Imprensa. Vírgula pode ser uma pausa... ou não.
Disponível em: http://consiliencia.blogspot.com.br/2008/08/vrgula-pode-ser-umapausa-ou-no.html. Acesso em: 12/11/2012
BIAL, Pedro. A morte, por si só, é uma piada pronta... Disponível em:
http://pensador.uol.com.br/frase/MjQ4NDMx/. Acesso em: 21/09/2012
CABRAL, Marina. Artigo de opinião. Disponível em:
http://www.brasilescola.com/redacao/artigo-opiniao.htm. Acesso em: 04/11/2012
DIAS, Isabela Fani. Grupo de verbalização e de observação. Disponível em:
http://www.usinadeletras.com.br/exibelotexto.php?cod=1207&cat=Teses_Monologos
&vinda=S. Acesso em: 11/10/2012

DUARTE, Vania.

DUARTE, Valéria. Artigo de opinião. Disponível em:
http://linguagenselinguagens.wordpress.com/2011/05/18/como-redigir-um-artigo-deopiniao/. Acesso em: 04/10/2004
EMILIAO, Soymara Vieira. Pontuação divertida: Festival de piadinhas. Disponível
em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28306. Acesso
em: 22/11/2012
ESCOLA KIDS. Aprendendo sobre a linguagem formal e informal. Disponível em:
http://www.escolakids.com/aprendendo-sobre-linguagem-formal-e-linguageminformal.htm. Acesso em: 10/11/2012
Fenômenos semânticos nas piadas. Disponível em:
http://www.trabalhosescolares.net/viewtopic.php?f=38&t=1612. Acesso em:
20/11/2012
FERREIRA, Ascenso. Poema-piada. Disponível em:
http://www.mensagensvirtuais.xpg.com.br/Humor/PoemaPiada. Acesso em:
25/11/2012
FERREIRA, Nadiajda. Mas que ironia! Muito mais que uma figura de linguagem,
a ironia é um dos mais complexos recursos literários. Disponível em:

http://conhecimentopratico.uol.com.br/linguaportuguesa/gramaticaortografia/17/artigo134809-1.asp. Acesso em: 15/10/2012
GONZAGA, Daisy Ferraz Hampel. A formação docente na educação profissional.
Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/17736.pdf. Acesso em: 19/10/2012
Humor – piadas de português. Disponível em:
http://www.linguacomtexto.com/humor/humor.htm. Acesso em: 27/11/2012
INFOESCOLA. Ironia. Disponível em: http://www.infoescola.com/linguistica/ironia/. Acesso
em: 19/10/2012

MUNHOZ, Edivana. Artigo de opinião. Disponível em:
http://pessoal.educacional.com.br/up/4380001/881679/t1323.asp. Acesso em:
09/10/2012
OLIVEIRA, Froilam. Poema-piada. Disponível em:
http://froilamoliveira.blogspot.com.br/2009/01/poema-piada_28.html. Acesso em:
24/11/2012
OLIVEIRA, Odonir Araújo. Aprendendo a fazer uso da pontuação. Disponível em:
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/aprendendo-afazer-uso-da-pontuacao-426235.shtml. Acesso em: 04/10/2012
Ops! O ponto mata. Disponível em:
http://pt.scribd.com/doc/63928066/Piada-sobre-pontuacao. Acesso em: 11/11/2012
O que é bullying? Confira a definição. Disponível em:
http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/comportamento/bullyingescola-494973.shtml. Acesso em: 27/11/2012
PEQUENO CIDADÃO. O sol e a Lua – Carrossel (2012). Disponível em:
http://letras.mus.br/carrossel-2012/o-sol-e-a-lua/?domain_redirect=. Acesso em:
02/10/2012
PINTO, Ziraldo Alves. Sala de leitura. Disponível em:
http://www.educacional.com.br/ziraldo/sala/piadas.asp. Acesso em: 18/09/2012
Poemas engraçados. Disponível em:
http://www.piadas.com.br/piadas/outras/poemas-engracados. Acesso em:
01/11/2012

REVERBEL, Paula. Piada x grosseria: a diferença entre o humor e o bullying.
Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/piada-x-grosseria-adiferenca-entre-o-humor-e-o-bullying. Acesso em: 18/09/2012
SALLES, Ruth. Os sinais de pontuação. Disponível em;
http://www.artesocial.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=151:ossinais-de-pontuacao&catid=18:pecas-de-teatro&Itemid=44. Acesso em: 15/11/2012
SANTOS, Fábio. Piadas de caipiras – curiosidades e história. Disponível em:
http://www.artigonal.com/internet-artigos/piadas-de-caipiras-curiosidades-e-historia2338147.html. Acesso em: 11/11/2012

SANTOS, Paula Perin.

SATO, Paulo. É possível calcular quantas palavras surgem por dia na Língua
Portuguesa? Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/linguaportuguesa/fundamentos/possivel-calcular-quantas-palavras-surgem-dia-linguaportuguesa-473887.shtml. Acesso em: 21/11/2012
SÓ PORTUGUÊS. http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf80.php. Acesso
em: 09/10/2012
TÓPAZ. Ironia. Disponível em:
http://www.letras.mus.br/topaz/1479252/. Acesso em: 01/11/2012
VILARINHO, Sabrina. Sinais de pontuação. Disponível em:
http://www.brasilescola.com/redacao/pontuacao.htm. Acesso em: 02/10/2012
VERÍSSIMO, Luis Fernando. Pontos. Disponível em:
http://www.diariodoaco.com.br/colunas.aspx?cd=1908. Acesso em: 09/10/2012
ZAUZA, Márcia Aparecida Silva. O dia em que o Sol encontrou-se com a Lua.
Disponível em: http://www.casadobruxo.com.br/textos/luasol.htm. Acesso em
27/10/2012

Tirinhas do Zé. Disponível em:
http://www.tirinhasdoze.com/2009/08/manoelito-n-417.html. Acesso em: 04/10/2012
http://www.tirinhasdoze.com/2011/10/manoelito-n-1266.html. Acesso em: 04/10/2012
http://www.tirinhasdoze.com/2011/10/dia-do-professor-n-1253.html. Acesso em:
04/10/2012
http://www.tirinhasdoze.com/2012/11/cafeteria-n-1649.html. Acesso em: 04/10/2012

http://www.tirinhasdoze.com/2011/01/dr-roberval-o-clinico-geral-n-963.html. Acesso
em: 04/10/2012
http://www.tirinhasdoze.com/2010/11/manoelito-n-910.html. Acesso em: 04/10/2012
http://www.tirinhasdoze.com/2009/10/manoelito-n-475.html. Acesso em: 04/10/2012

Vídeos
AFONSO, Mônica. Refletindo sobre o bullying. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=j3v70bmk4eE&feature=related. Acesso em:
09/10/2012
ALVES, Guilherme. A hora do ronco – piada da cerimônia funerária. Disponível
em: http://www.youtube.com/watch?v=GhMSza4cyWo. Acesso em: 15/10/2012
Animação Jurastic Pum. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=-yWadbOiI90&feature=related. Acesso em:
22/11/2012
BONFIM, Newton. Música preposição. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=d7sG5pdAl5A. Acesso em: 09/10/2012
Charges – níveis de linguagem – coloquial. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=qVc-1cSKhgc. Acesso em: 19/11/2012
Como matar uma barata. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=sjoub9zSAWk&feature=related. Acesso em:
01/11/2012
DAMASCENO, André. Stand up sobre os sotaques das regiões do Brasil.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=n2MrD0WxosU&feature=related.
Acesso em: 10/11/2012
Eduardo e Mônica – exercícios de preposições. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=YxMAuGnVeCU. Acesso em: 19/10/2012
IVLOG. Clichê e ironia. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=nYpZIvr1cyg. Acesso em: 10/11/2012
JACKEE. Variações linguísticas. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=HEG5nAdQ5gM&feature=fvst. Acesso em:
09/10/2012
LEITE, Willian.Tum dum tsss! Disponível em:

http://www.willtirando.com.br/?post=743. Acesso em: 27/11/2012
Língua Portuguesa: preposição. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=xNauj-G5X2M&feature=related. Acesso em:
11/10/2012
MADEIRA, Denis Cherles. Variações linguísticas. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=OHNg2hSA3n4&feature=fvwrel. Acesso em:
13/10/2012
NÓIS NA FITA. Erros de linguagem. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=Z0UeBvI0BDc&feature=related. Acesso em:
13/10/2012
Norma culta e linguagem coloquial. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=LnnJUFhKC_s&feature=related. Acesso em
21/11/2012
Piadas Nerds. Disponível em:
http://acordacolider.blogspot.com.br/2011/06/piadas-pra-nerd-eu-ri-veja-o-video.html.
Acesso em: 07/12/2012
Preconceito linguístico no Brasil. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=Vnqe7P95v4M&feature=related. Acesso em:
02/10/2012
OXIELS. Convivência. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo&feature=related. Acesso em:
15/11/2012
VISORAMA. Vírgula. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=JxJrS6augu0&feature=related. Acesso em:
01/10/2012

