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APRESENTAÇÃO 
Caro professor, 

 

Este material é fruto de um estudo desenvolvido ao longo do curso de Mestrado 

Profissional em Letras em rede – PROFLETRAS/ Universidade Federal de Sergipe/ São 

Cristóvão que visa contribuir para a formação continuada de professores da rede pública 

estadual, e, por conseguinte, possibilitar melhorias para o processo de ensino-

aprendizagem de língua em rede nacional.  

Trata-se de um Caderno Pedagógico, uma proposta didática, orientada pela Profª 

Drª Leilane Ramos da Silva e direcionada a estudantes do 8º Ano do Ensino Fundamental 

Maior, cujo propósito é trabalhar o ensino da Língua Portuguesa a partir do texto. Assim, 

a aplicação da metodologia compartilhada, neste material, almeja contribuir para o 

desenvolvimento de habilidades voltadas para leitura, compreensão, interpretação e 

produção textual, com a tentativa de promover, dentro desse processo, a compreensão da 

realidade social para a construção de sentido. 

Sabemos, enquanto professores de Língua Portuguesa, que é um desafio constante 

repensar práticas que transitem entre essas diferentes habilidades. E por isso recorremos 

a documentos norteadores do ensino de língua que pudessem orientar nossa prática, além 

de resultados de exames nacionais como SAEB, que apesar de abordar somente a leitura, 

elabora as matrizes de referência utilizadas para a aferição do rendimento escolar no 

ensino fundamental quanto à proficiência de língua materna no Brasil. 

Assim, acreditamos que nós, professores, temos o privilégio de fomentar a 

formação de cidadãos conscientes quanto à diversidade de usos da linguagem como uma 

forma de inserção no mundo que os cerca. 

Diante desse contexto, nossa proposta tem como foco utilizar a identificação do 

efeito de humor enquanto exercício de compreensão textual. Isso está intrinsecamente 

ligado às matrizes de referência mencionadas. Ressaltamos, porém, que estabelecemos 

como necessária a associação entre a leitura e a escrita numa perspectiva pragmática de 

ensino, reforçando, assim, o desenvolvimento de diferentes habilidades. 

Convidamos, você, caro colega, a encarar a compreensão de texto como uma forma 

de produção de texto. Isso mesmo! Para tanto, verificamos a compreensão dos alunos a 

partir da produção escrita deles.  



Desse modo, conhecer a caracterização textual do gênero piada, identificar nele as 

estratégias utilizadas para a produção do efeito de humor e registrar por escrito como se 

deu esse processo de identificação, produzindo assim uma nota explicativa, caracterizam-

se como etapas de suma importância que levarão você e o seu aluno à descoberta da nossa 

ferramenta motivacional: o jogo “Cartas do humor”. 

Aqui destacamos a importância de inserir a motivação no processo de 

ensino/aprendizagem, pois é daí que surge a disciplina e a vontade de aprender. Não 

podemos esquecer também que o nosso aluno precisa saber, estar consciente, dos 

objetivos da leitura e da produção textual. Tenha certeza que isso impulsionou a 

colaboração, interação, durante a aplicação deste material. 

Para alicerçar nossa proposta contamos com a contribuição de Muniz (2004) e 

Possenti (1998) quanto à concepção da piada enquanto gênero textual; o entendimento de 

como se dá o processamento do humor a partir de um ponto de vista linguístico proposto 

por Possenti (1998), Raskin (1987) e Travaglia (1990); a concepção da escrita como um 

processo estabelecida por Passarelli (2012) e Oliveira (2010); e a prática de ensino voltada 

para a compreensão textual apresentada por Mascuschi (2008). 

 Ficamos muito felizes em compartilhar este material com você! Esperamos que sirva 

como uma ferramenta complementar a um ensino de Língua Portuguesa contextualizado, 

dinâmico e atrativo! 

 

Abraços! 
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INTRODUÇÃO 

 

Para início de conversa, é necessário frisarmos que o uso da linguagem permite 

que os indivíduos pertencentes à determinada comunidade linguística se comuniquem, 

tenham acesso à informação, expressem e defendam posicionamentos, construam visões 

de mundo e produzam cultura. 

Entendemos que o nosso aluno, como todo ser humano, já nasce em um meio 

rodeado de ações verbais diversas e, nesse contexto, deve saber lidar com as diferenças, 

ter consciência dos usos da língua como uma forma de inserção no mundo, bem como um 

modo de agir sobre ele, respeitando um valor fundamental: a dignidade humana. 

Assim, o funcionamento da língua está intrinsecamente ligado à produção de 

sentido. Nesse âmbito, entendemos que a leitura é uma estratégia de produção de sentido, 

bem como uma atividade que exige que o sujeito-falante mobilize diferentes recursos, 

sejam eles linguísticos, sociais, cognitivos, mentais e físicos, para alcançar a compreensão 

de um texto. 

Tal compreensão está ligada à produção de texto. Em consonância ao exposto, 

Marcuschi (2008) assevera: "ao expressarmos nosso entendimento de um texto (desde 

que não estejamos apenas respondendo a perguntas isoladas), estaremos também 

produzindo um outro texto, pois a compreensão de um texto x se manifesta em um texto 

y" (p. 278-279). Com isso, o autor propõe que encaremos a compreensão de texto como 

uma forma de produção de texto. 

A escrita, igualmente à leitura, não é uma atividade exclusivamente linguística, 

por isso, além dos conhecimentos linguísticos, são necessários os conhecimentos 

enciclopédicos e textuais. Oliveira (2010) afirma que caso tais conhecimentos prévios 

não sejam conhecidos pelo escritor, a tarefa de escrever se torna muito difícil, ou até 

mesmo impossível.  

Por isso, caro colega, diante das adversidades presentes numa sala de aula, que 

por sinal, não são poucas, reconhecemos que o trabalho com a leitura e a escrita, 

habilidades fundamentais para o desenvolvimento da nossa prática, deve ser entendido 

como um processo. Dessa forma, consideramos as etapas que constituem o roteiro de 

escrita proposto por Passarelli (2012). 
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É importante frisar que toda vez que há comunicação, manifestação verbal entre 

indivíduos, isso ocorre por meio da utilização de determinado texto que se materializa 

num determinado gênero. Percebemos então que para haver comunicação verbal, 

impreterivelmente, é acionado algum gênero.  

Você deve estar se perguntando: Mas diante de tantos gêneros, qual escolher? 

A escolha do gênero exige de nós muita observação e consciência do que 

queremos desenvolver, do propósito da ação pedagógica. Escolhemos o gênero piada com 

base em alguns critérios: apresenta estratégias textuais para provocar humor; não é 

trabalhado no livro didático, ao contrário das tiras; são textos curtos e bem aceitos pelos 

jovens, o que pode permitir o desenvolvimento de uma proposta de ensino motivacional 

e prazerosa; pode ser utilizado como representação sociocultural, já que, muitas vezes, 

expressam estereótipos e preconceitos, e isso possibilita o aprimoramento da 

compreensão da linguagem em uso, através da discussão e reflexão de elementos 

presentes nas práticas sociais.  

Bom, o aparato teórico é extenso, e você terá todo o tempo, caso assim ache 

pertinente para lê-lo. Nosso propósito, no processo de construção deste caderno, é 

compartilhar a sequência didática aplicada, na tentativa de servir para a sua replicação, e 

consequente colaboração para o processo de ensino/aprendizagem. Portanto, ao longo da 

nossa conversa, que está apenas começando, aspectos teóricos aparecerão com o intuito 

de esclarecer, fundamentar a ação pedagógica descrita. 

Na sequência, conheceremos melhor a organização deste Caderno Pedagógico, a 

sequência didática, a descrição das atividades propostas, o aporte teórico utilizado de 

forma sucinta, algumas sugestões para o desenvolvimento da sequência e nossos 

comentários finais sobre o processo. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

CONHECENDO O CADERNO PEDAGÓGICO 

1. SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Nós, professores de Língua Portuguesa, sabemos que é fundamental desenvolvermos 

práticas que almejem contribuir para que os nossos alunos desenvolvam habilidades 

voltadas para leitura, compreensão, interpretação e produção textual, com a tentativa de 

promover, dentro desse processo, a compreensão da realidade social para a construção de 

sentido, e consequente inserção e ação no mundo que os cerca. 

Assim, não apresentamos aqui uma fórmula mágica para o desenvolvimento dessas 

habilidades, até porque desconhecemos. No entanto, temos a consciência que o caminho 

é longo, e por isso, devemos iniciar. 

Este caderno pedagógico ficou dividido em cinco partes, dispostas nesta ordem: 

1)"Reflexões: impugnar ou perpetuar?"; 2) "De olho no gênero piada"; 3)"O efeito de 

humor"; 4)"Senta que eu te explico"; 5)"Cartas do humor". 

 Cada uma delas é constituída por duas partes: a primeira, intitulada “Um olho na 

teoria...”, tem uma apresentação sucinta das informações que serviram de embasamento 

teórico, e a segunda, “O outro na prática!”, com uma das etapas da sequência didática. 

Na primeira parte, levamos em consideração que o trabalho com o gênero piada 

permite que o professor perceba a ideologia subjacente aos temas abordados, que em 

geral, são socialmente controverso, já que esse gênero opera fortemente com estereótipos. 

Nesse sentido, as piadas servem como uma forma de veicular discursos proibidos, não 

explicitados comumente, que provavelmente não seriam coletados facilmente em outros 

gêneros, como uma entrevista, por exemplo.  

Assim, caro colega, visto a necessidade de acionar os conhecimentos prévios para o 

desenvolvimento da competência leitora, como também da produtora de textos, neste 

bloco, apresentamos sugestões de vídeos, leitura de imagens e de piadas que abordam o 

tema racismo.  

Chamamos sua atenção quanto à escolha do tema. Isso dependerá da realidade da sua 

escola, turma, e, principalmente do seu olhar, o propósito da sua ação pedagógica. 

Deixemos bem claro que a nossa sequência didática independe do tema, pois o foco é a 

identificação do efeito de humor.  
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Em consentimento às ideias defendidas por Possenti (1998) e Raskin (1985), vale 

lembrar que nosso intuito não é fazer uma análise do humor, conforme numerosos estudos 

já fizeram ao trazerem esse assunto sob um viés para questões fisiológicas, psicológicas 

e sociológicas. O propósito é fazer referência a aspectos linguísticos envolvidos no humor 

e seus efeitos, logo, a atenção é voltada para a descrição de chaves linguísticas que são o 

meio necessário para desencadear efeitos de humor. 

“De fato, o humor tem apenas a obrigação de ser bom, tecnicamente." (POSSENTI, 

1998, p. 49). Portanto, o humor consiste essencialmente numa determinada técnica, na 

forma, e não num conteúdo. 

Mas, voltando ao acionamento dos conhecimentos prévios mencionados, 

acreditamos que isso pode ativar o entendimento dos discentes quanto às questões que 

norteiam o tema escolhido na sociedade, além de se caracterizar como uma tentativa para 

você perceber quais são as concepções da turma sobre isso. Para coletar esses dados, a 

participação oral teve grande importância, além de um barema, registro escrito, que 

serviu, posteriormente, como uma ferramenta de avaliação/análise da atividade proposta.  

Para o segundo módulo, propomos o reconhecimento do gênero piada, as 

possíveis características estruturais, composicionais, bem como os elementos linguísticos 

que a caracterizam como pertencente à sequência narrativa, o propósito comunicativo, 

intenções evidenciadas no texto. Para tanto, apresentamos o modelo defendido por Raskin 

(1985) para o estudo de piadas, considerando os elementos linguísticos e contexto de 

produção. Esperamos que seus alunos consigam identificar os elementos apresentados em 

textos entregues para a verificação de aprendizagem. 

Já quando pensamos na terceira etapa, o intuito foi a identificação de estratégias 

utilizadas para a construção do efeito de humor no gênero piada. Nessa etapa, esperamos 

que seu aluno entenda e distinga os frames (scripts) que a compõem e, por conseguinte, 

identifique o gatilho, elemento gerador do humor.  

Senta que eu te explico, trata-se de uma etapa voltada para a produção escrita. São 

apresentadas sugestões de piadas, seguidas de notas explicativas sobre o processo de 

construção do efeito de humor que as compõem, como proposta de leitura, todavia, o foco 

é praticar integradamente a produção e a compreensão de texto.  

O último módulo, Cartas do humor, tem um caráter lúdico. Na parte direcionada 

ao mestre, é orientada a formação do jogo “Cartas do humor”.  

Lembra-se que, na abertura deste caderno, intitulamos esse jogo como uma 

ferramenta motivacional? Pois bem, deixamos os alunos cientes, desde o início da 
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sequência, que eles produziriam o material para o jogo, e que a existência dele dependeria 

de todo o processo de execução da proposta didática. Assim, os textos produzidos pelos 

alunos no módulo anterior serviram de matéria-prima para a construção da atividade 

Cartas do humor e isso proporcionou uma forma de verificação de aprendizagem 

interativa e lúdica.  

Vejamos na próxima seção como ficaram organizadas essas etapas. 

 

1.1Organização das etapas da sequência didática 

Nesta seção, preocupamo-nos em sintetizar a sequência apresentada na seção 

anterior, para que você tenha uma visão mais clara e objetiva sobre nossa proposta de 

ensino. Assim, compilamos a descrição das atividades executadas junto aos materiais 

utilizados em cada etapa. 
Vejamos: 

Quadro 1 - Reflexões: impugnar ou perpetuar? (Etapa I) 

Atividades Recursos 

- Exibição de imagens que apresentam pessoas brancas e pessoas negras executando atividades 

semelhantes; 

-Orientação para a elaboração de comentários sobre cada imagem observada, considerando para isso 

um questionamento impulsionador: “Quem sou eu?” 

- Apresentação dos seguintes vídeos, respectivamente: 

 Vídeo - Ninguém Nasce Racista - Criança esperança 

https://www.youtube.com/watch?v=kaWUyiMSrV0&index=1&list=RDkaWUyiMSrV0 

 Vídeo – Racismo - Nerdologia 

https://www.youtube.com/watch?v=qip5YJw-f9c 

- Coleta de discursos sobre a importância de retratar o tema apresentado nos vídeos, bem como de 

relatos de situações vivenciadas pelos alunos envolvendo o mesmo tema. 

- Distribuição de piadas, para leitura, seguida de socialização quanto às especificações do gênero.  

Datashow; 

Computador; 

Lousa; 

Folha de papel 

ofício; 

Lápis/caneta. 

 

OBSERVAÇÃO: Professor, você perceberá que essa etapa está intrinsecamente ligada ao tema 

escolhido, atentamos, então, que onde há a referência do tema associado à realidade da turma, 

escola, comunidade, dentre outros fatores, seja colocado, conforme realidade da sua turma, o tema 

selecionado por você. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kaWUyiMSrV0&index=1&list=RDkaWUyiMSrV0
https://www.youtube.com/watch?v=qip5YJw-f9c
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Quadro 2 - De olho no gênero piada (Etapa II) 

 Atividades Recursos 

- Leitura de piadas; 

- Explicação sobre os elementos predominantes nas sequências narrativas; 

-Apresentação dos elementos que predominantemente constituem a estrutura 

composicional do gênero piada; 

-Explicação sobre o modelo defendido por Raskin (1985), com ênfase no caráter 

“surpresa”. 

Lousa; 

Folha de 

papel ofício; 

Lápis/caneta. 

 

 

Quadro 3 - O efeito de humor (Etapa III) 

                                                              Atividades Recursos 

- Leitura de piadas diversas junto a etiquetas a serem utilizadas pelo leitor a fim de  

sinalizar se gostou ou não gostou do que leu. 

-Apresentação de notas explicativas sobre as piadas lidas; 

-Orientação para a identificação do elemento que permite uma duplicidade de sentido. 

 

Lousa; 

Folha de 

papel ofício; 

Lápis/caneta. 

 

Quadro 4 - Senta, que eu te explico! (Etapa IV) 

 Atividades  Recursos 

- Leitura de piadas; 

-Apresentação de notas explicativas sobre as piadas lidas; 

- Apresentação de tabela (parâmetro avaliativo – anexo “X”) para análise das notas 

explicativas lidas; 

- Exposição dos estágios para elaboração de um texto, a escrita processual;  

- Orientação para a formação de duplas, para posterior leitura de piada e produção 

escrita de nota explicativa, considerando os estágios vistos anteriormente. 

Lousa; 

Folha de 

papel ofício; 

Lápis/caneta. 

 

 

Quadro 5 - Cartas do humor (Etapa V) 

 Atividades Recursos 

- Apresentação do jogo “Cartas de humor”; 

- Execução do jogo; 

 

Lousa; 

Folha de 

papel ofício; 

Lápis/caneta. 
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2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

A sequência didática foi pautada no desenvolvimento de atividades de leitura, 

compreensão, interpretação e produção textual a partir do trabalho com os elementos 

responsáveis pela construção do efeito de humor no gênero piada.  

Desse modo, convidamos você, caro professor, a conhecer o desenvolvimento das 

atividades citadas na seção anterior. Lembremos que, a descrição de cada etapa é 

constituída por duas partes: a primeira, intitulada “Um olho na teoria...”, tem uma 

apresentação sucinta das informações que serviram de embasamento teórico, e a segunda, 

“O outro na prática!”, com uma das etapas da sequência didática. 

Salientamos também que todo material utilizado na aplicação da sequência estará 

disponíveis nos anexos deste caderno. 

Então, vamos lá!? 

 

2.1. ETAPA i - Reflexões: impugnar ou perpetuar? 

 

UM OLHO NA TEORIA... 

Propomo-nos a trabalhar com a leitura numa perspectiva interativa, considerada como 

uma estratégia para a atribuição de sentido em que o leitor ao mobilizar diferentes recursos 

constrói a compreensão textual. 

Deixemos claro que :a leitura não é uma atividade exclusivamente linguística. 

Trata-se de um processo que exige dos nossos alunos os diferentes tipos de 

conhecimentos prévios: os linguísticos (semânticos, sintáticos, morfológicos, fonológicos e 

ortográficos), os enciclopédicos (pautados na experiência de vida, no senso comum, na 

cultura), os textuais (acerca de textualidade, dos tipos e gêneros textuais), além dos afetivos 

(preferências por determinados tópicos, motivação, etc) (LEFFA, 1999; OLIVEIRA, 2010).  

Para orientarmos nossos alunos no desenvolvimento da leitura, devemos: 

1º Informar quais os objetivos da leitura que eles vão realizar; 

2º Realizar atividades de pré-leitura para ajudá-los a se prepararem para lidar com o texto. 

           Segundo Oliveira (2010) quando os alunos estão cientes dos objetivos da tarefa 

pedagógica, a aceitação da atividade é maior. Além da importância do gerenciamento 

didático. Já as atividades de pré-leitura devem sempre acontecer com a sua intermediação, 
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professor. Seja através de uma exposição sobre o tema, perguntas a serem respondidas pelos 

alunos, exibição de vídeos, documentários. Você escolhe! 

 

O OUTRO NA PRÁTICA! 

           Professor, você perceberá que essa etapa está intrinsecamente ligada ao tema 

escolhido, atentamos, então, que onde há a referência do tema associado à realidade da turma, 

escola, comunidade, dentre outros fatores, seja colocado, conforme realidade da sua turma, o 

tema selecionado por você. 

Assim, traçamos como objetivos para o desenvolvimento da nossa prática: 

i) Acionar os conhecimentos prévios para o desenvolvimento da competência leitora, como 

também da produtora de textos. 

ii) Ativar o entendimento dos discentes quanto à construção do estereótipo do negro na 

sociedade; 

iii) Refletir sobre o preconceito etnorracial dentro e fora da esfera escolar; 

iv) Reconhecer o gênero piada como uma produção sociocultural; 

Para isso, sugerimos: 

1º Passo: Atividade “Quem sou eu?”  

i) Orientação quanto à necessidade de silenciar, observar e registrar. Os alunos 

devem registrar por escrito quem eles veem em cada imagem. Trata-se de uma 

representação genérica. Deixe claro para o aluno que não há respostas certas ou 

erradas. Se possível, faça uma demonstração com uma imagem qualquer. 

ii) Exposição das imagens selecionadas por meio de slides. Estipule um tempo curto 

para o registro. Isso funcionou para manter a atenção dos alunos, como também é 

uma tentativa de captar as primeiras impressões deles. 

2º Passo: Apresentação de vídeo - Ninguém Nasce Racista - CRIANÇA ESPERANÇA 

(https://www.youtube.com/watch?v=kaWUyiMSrV0&index=1&list=RDkaWUyiMSrV0 

Na sequência, realize os questionamentos presentes na folha, disposta nos anexos. 

 É importante discutir o tema retratado no vídeo? Comente. 

 Você já presenciou alguma situação relacionada a esse tema? Se a resposta for 

positiva, comente onde foi essa experiência. 

3º Passo: Apresentação de vídeo – Racismo - Nerdologia 

https://www.youtube.com/watch?v=qip5YJw-f9c 

Assim, numa tentativa de inserir certa ludicidade, e consequentemente, maior atenção 

do alunado para uma breve discussão sobre as informações veiculadas nesse segundo vídeo, 

estruturamos o momento “É verdade ou mentira?” que consiste em: 

https://www.youtube.com/watch?v=kaWUyiMSrV0&index=1&list=RDkaWUyiMSrV0
https://www.youtube.com/watch?v=qip5YJw-f9c
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1) Apresentação de papeis com as palavras preconceito, estereótipo, racismo e 

comportamento humano; 

2) Colocação dos papeis apresentados num envelope levado pela professora; 

3) Exibição do vídeo, retirado do canal Nerdologia, em que são retratadas as palavras 

já mencionadas; 

4) Sorteio de alunos que terão que retirar um papel do citado envelope; 

5) Socialização da palavra sorteada para a turma; 

6) Observação/análise de uma afirmação feita pela professora envolvendo a palavra 

sorteada. 

Nessa atividade, o aluno sorteado que decide se responde ou passa a responsabilidade 

para algum colega. 

4º Passo - Leitura de piadas. 

           1) Leitura coletiva. Professor, você pode realizar a leitura ou solicitar a participação 

voluntária de algum aluno. 

          2) Uma discussão, sondagem, sobre a visão da turma quanto ao processo de produção, 

recepção e circulação de piadas, como também a natureza da informação veiculada, o nível 

da linguagem, a situação comunicativa, o propósito, a tipologia textual predominante. 

5º Passo – Solicitação de uma coleta de piadas, que circulem ou sejam reconhecidas 

no ambiente familiar, para servirem como material, ponto inicial da próxima etapa. 

Nesse caso, professor, peça que os alunos levem piadas que atendam ao tema proposto 

na sua ação pedagógica. 

 

 

2.2. ETAPA ii - De olho no gênero piada  

 

UM OLHO NA TEORIA... 

Muniz (2004) caracteriza a piada como um gênero, geralmente, curto, 

pertencente ao domínio humorístico. Para a autora, tanto a forma de apresentação do 

texto quanto o conteúdo veiculado nele assumem graus equivalentes de relevância. 

Assim, quanto à estrutura, a piada é constituída predominantemente pelo tipo narrativo, 

porque, na maioria dos casos, busca-se contextualizar fatores importantes, como lugar, 

tempo e personagens. Tais características são melhor explicadas pelos autores 

(ATTARDO E CHABANNE (1992) apud MUNIZ, 2004, p.107)  
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Segundo estes autores, a maioria das piadas termina com um diálogo, para 

dar voz aos personagens. Porém, ainda segundo eles, é importante salientar 

que tanto os personagens quanto os diálogos nas piadas são mínimos, muito 

raramente os personagens excedem o número de dois, o mesmo se dando 

com os diálogos; estes, geralmente, possuem duas linhas ou até mesmo uma. 

É frequente também, precedendo o diálogo, virem algumas linhas 

contextualizando a narrativa, dando ao leitor alguma referência de lugar, 

tempo e, principalmente, dando alguma informação sobre a identidade 

social/cultural dos personagens. 

 

No que concerne à função, propósito comunicativo, a piada está associada à ideia 

de produzir humor, fazer rir, pois, evidencia-se seu caráter lúdico, divertido, típico do 

que se espera de textos humorísticos. Constata-se que pode ser considerada sua 

primeira função, mas há outra que tem o intuito de denunciar práticas discriminatórias 

ou mesmo perpetuá-las. 

Em relação ao outro fator relevante, o conteúdo veiculado nas piadas, Possenti 

(1998) afirma que "elas versam sobre: sexo, política, racismo (e variantes que cumprem 

um papel semelhante, como etnia e regionalismo), canibalismo, instituições em geral 

(igreja, escola, casamento, maternidade, as próprias línguas), loucura, morte, desgraças 

[...]" (p.25).  

Constatamos que a piada carrega discursos polêmicos que funcionam em grande 

parte na base de estereótipos, ora devido a uma visão simplificada dos problemas ora 

porque assim se tornam compreensíveis com mais facilidade por determinados 

interlocutores, visto que esse gênero textual reproduz indiretamente discursos que já 

circulam de alguma forma na sociedade.  

Diante dessa riqueza ofertada pelas piadas, reafirmamos, caro professor, a escolha 

do tema é sua! 

Na tentativa de aliar a forma de entender como se dá o processamento do humor e 

o trabalho com o gênero piada, com ênfase no funcionamento dela a partir de um ponto 

de vista linguístico, utilizaremos os termos de Raskin (1987), o qual afirma que a 

linguística explica o "como" e não o "porquê" do humor. 

Segundo Raskin:  

[...] uma caracterização do chiste, feita em termos semânticos, conteria os 

seguintes ingredientes: a) uma mudança do modo de comunicação bona-

fide para o modo não bona-fide de contar piadas; b) o texto considerado 

chistoso; c) dois scripts (parcialmente) superpostos compatíveis com o 

texto; d) uma relação de oposição entre dois scripts; e) um gatilho, óbvio ou 

implícito, que permite passar de um script para outro. (Raskin, 1987, apud 

POSSENTI, 1998, p.22). 
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A construção do humor no gênero piada depende de técnica. (TRAVAGLIA, 1990; 

POSSENTI, 1998; RASKIN, 1987; FREUD, 1905). Assim, tipicamente, a piada 

apresenta dois scripts que se opõem; geralmente representa algum estereótipo, seja 

linguístico ou social; contém algum elemento linguístico com pelo menos dois sentidos 

possíveis. 

O OUTRO NA PRÁTICA! 

Traçamos como objetivos para o desenvolvimento da nossa prática: 

i)Reconhecer o gênero piada, suas características composicionais e propósitos 

comunicativos predominantes. 

ii)Identificar os elementos linguísticos que a  caracteriza como pertencente à sequência 

narrativa; 

iii)Inferir as intenções evidenciadas nas piadas; 

iv)Destacar o caráter “surpresa” das piadas. 

Para isso, sugerimos: 

1º Passo: Leitura de piadas. 

1) Coletar as piadas levadas pelos alunos - espera-se que eles percebam que os 

textos coletados se caracterizam como dados efetivamente enunciados pelos 

falantes, daí seu caráter sociocultural e por isso merecem uma atenção 

criteriosa, já que é importante o indivíduo entender/refletir sobre os discursos 

que o cercam e/ou propagam.  

2º Passo: Explicação sobre o modelo defendido por Raskin (1985), com ênfase no 

caráter “surpresa”. 

1) Retomada sobre os elementos predominantes nas sequências narrativas; 

      2) Apresentação dos elementos que predominantemente constituem a estrutura 

composicional do gênero piada. 
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2.3. ETAPA iii - O efeito de humor 

 

UM OLHO NA TEORIA... 

"O humor é uma atividade ou faculdade humana cuja importância se deduz de sua 

enorme presença e disseminação em todas as áreas da vida humana, com funções que 

ultrapassam o simples fazer rir" (TRAVAGLIA, 1990, p. 55). Isso salienta a 

importância de entender como o humor se caracteriza, como ele é construído. 

Em consentimento às ideias defendidas por Possenti (1998) e Raskin (1985), vale 

lembrar que nosso intuito não é fazer uma análise do humor, conforme numerosos 

estudos já fizeram ao trazerem esse assunto sob um viés para questões fisiológicas, 

psicológicas e sociológicas. O propósito é fazer referência a aspectos linguísticos 

envolvidos no humor e seus efeitos, logo, a atenção é voltada para a descrição de chaves 

linguísticas que são o meio necessário para desencadear efeitos de humor, 

considerados, com base nesse posicionamento, algo secundário. 

Para Possenti "O que caracteriza o humor é muito provavelmente o fato de que ele 

permite dizer alguma coisa mais ou menos proibida. [...]. De fato, o humor tem apenas 

a obrigação de ser bom, tecnicamente." (POSSENTI, 1998, p. 49). Portanto, o humor 

consiste essencialmente numa determinada técnica, na forma, e não num conteúdo. 

Em concordância ao exposto, na tentativa de aliar a forma de entender como se dá 

o processamento do humor e o trabalho com o gênero piada, com ênfase no 

funcionamento dela a partir de um ponto de vista linguístico, utilizaremos os termos de 

Raskin (1987), o qual afirma que a linguística explica o "como" e não o "porquê" do 

humor. 

A construção do humor no gênero piada depende de técnica. (TRAVAGLIA, 1990; 

POSSENTI, 1998; RASKIN, 1987; FREUD, 1905). Assim, tipicamente, a piada 

apresenta dois scripts que se opõem; geralmente representa algum estereótipo, seja 

linguístico ou social; contém algum elemento linguístico com pelo menos dois sentidos 

possíveis. 

Constatamos assim que a construção do humor é determinada pela necessidade 

de transformar o que aparentemente é suscetível de uma só interpretação em ambíguo. 
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"Em outras palavras, fazer humor é basicamente produzir um equívoco, ou, melhor, 

desnudar um equívoco possível." (POSSENTI, 1998, p. 126) 

 

 

O OUTRO NA PRÁTICA! 

Traçamos como objetivos para o desenvolvimento da nossa prática: 

i)Identificar as estratégias utilizadas para a construção do efeito de humor no gênero 

piada; 

ii)Entender os frames (scripts) que compõem a piada; 

iii)Distinguir os frames (scripts) que compõem a piada; 

iv)Identificar o gatilho, elemento gerador do humor; 

Para isso, sugerimos: 

1ºPasso - Leitura de piadas; 

2º Passo -Apresentação de notas explicativas sobre piadas lidas; 

3º Passo - Ênfase no elemento que permite uma duplicidade de sentido. É importante 

impulsionar a reflexão sobre o que é esperado que aconteça e o que acontece de 

inesperado. 

 

 
2.4. ETAPA 4 - Senta, que eu te explico! 

 

UM OLHO NA TEORIA... 

            Ao adotarmos a concepção de escrita processual defendida por 

Passarelli(2012), desejamos mostrar ao nosso aluno que ele pode escrever bem. Isso 

implica passar para eles as etapas que constituem o roteiro de escrita proposto por ela: 

1º planejamento- seleção de informações diversas com base no tema e proposta; 2º 

tradução de ideias em palavras – trata-se da primeira versão do texto; 3º revisão e 

reescrita – elaboração de segunda versão do texto com base nas orientações feitas pela 

professora e pelos colegas; 4ºeditoração – revisão final do texto, o foco é a preocupação 

constante dos escritores para o leitor. 

               Na primeira etapa, acontece o momento de seleção e organização de ideias. 

Essa etapa é o marco inicial no cumprimento da tarefa de escrever. A segunda é o 

momento de pôr as ideias selecionadas na forma de texto, é quando as ideias levantadas 

passam para o papel, num trabalho que requer a atenção voltada à organização do texto 
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em unidades de base – os parágrafos -, de acordo com alguns critérios para a sua 

construção. A 3ª fase, revisão e reescrita, pressupõe a leitura do próprio material 

produzido com o propósito de confirmar ou perceber as inadequações. Uma vez 

compreendido o que precisa ser melhorado, o texto passa por modificações.  Na 

editoração, última etapa, o ato de ler nesta etapa é condição necessária para rever. 

       Quando o produtor passa a ser leitor de si mesmo, ele tem acesso a perceber os 

temas emergidos e seus desenvolvimentos, certificando-se da continuidade das ideias 

e eliminando contradições. É nessa etapa que se ambiciona atingir clareza e coerência 

para o leitor, em outras palavras, aplica-se esse processo na intenção de encontrar uma 

mensagem mais acessível e aceitável para o destinatário. 

É necessário conceber a escrita, igualmente a leitura, não é uma atividade 

exclusivamente linguística, por isso, além dos conhecimentos linguísticos, são 

necessários os conhecimentos enciclopédicos e textuais. Oliveira (2010) afirma que 

caso tais conhecimentos prévios não sejam conhecidos pelo escritor, a tarefa de 

escrever se torna muito difícil, ou até mesmo impossível.  

O OUTRO NA PRÁTICA! 

Traçamos como objetivos para o desenvolvimento da nossa prática: 

i) Desenvolvimento de habilidades voltadas à leitura e à produção textual; 

ii) Identificar os elementos linguísticos que a caracteriza como pertencente à sequência 

narrativa; 

iii) Inferir as intenções evidenciadas nas piadas; 

iv) Entender os frames (scripts) que compõem a piada; 

v) Identificar o gatilho, elemento gerador do humor; 

vi) Posicionar-se criticamente. 

Para isso, sugerimos: 

1º Passo: Leitura de piadas; 

2º Passo: Apresentação de notas explicativas sobre piadas lidas, seguida de análise 

coletiva a partir dos critérios avaliativos estabelecidos pelo professor e apresentado aos 

alunos;   

3º Passo: Formação de duplas, entrega de uma piada, seguida de solicitação de 

produção escrita de uma nota explicativa com base nos critérios avaliativos 

apresentados e no modelo de escrita processual de Passarelli (2012). 
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Lembre-se, caro colega, que a motivação dos alunos deve fazer parte da prática.  

Atente-os para importância de seguir cada etapa para a construção do jogo “Cartas do 

humor”. 

 

 

 

2.5. ETAPA v - Cartas do humor. 

 

UM OLHO NA TEORIA... 

O aspecto educativo da ludicidade apresentado por Passarelli (2012), em que se 

possa estabelecer um trabalho com a língua portuguesa, pautado numa perspectiva 

verdadeiramente interativa, considerando para isso, a criação de um ambiente 

agradável, onde os sentimentos, sensações, risos, brincadeiras, valores dos alunos e 

professores sejam valorizados e associados a atividades reais que reflitam de alguma 

forma fatores correntes no mundo letrado em que estão inseridos. Assim, “o aspecto 

educativo da ludicidade destaca o valor de métodos ativos, que não devem se reduzir, 

por exemplo, a jogos de palavras cruzadas, atividade específica do lúdico instrumental” 

(PASSARELLI, 2012, p.177).  

Salientamos ainda, a motivação e o prazer como elementos necessários no 

processo de ensino/aprendizagem citados também por Passarelli(2012) ao fazer 

referência ao pensamento de Rubem Alves “A aprendizagem, deveras, vais se 

instaurando com a capacidade para sentir prazer, [...] o prazer da fala, [...] do riso, da 

piada...[...] E creio mais: que é só do prazer que surge a disciplina e a vontade de 

aprender.” (PASSARELLI, 2012, p.185). 

 

O OUTRO NA PRÁTICA! 

Traçamos como objetivos para o desenvolvimento da nossa prática: 

i)Reconhecer a ludicidade como uma possibilidade de aprendizado significativo. 

ii)Identificar os elementos linguísticos que a caracteriza como pertencente à sequência 

narrativa; 

iii)Inferir as intenções evidenciadas nas piadas; 

iv)Entender os frames (scripts) que compõem a piada; 

v)Identificar o gatilho, elemento gerador do humor; 

vi)Compreender os textos lidos, para posteriormente associá-los às notas explicativas. 
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Para isso, sugerimos quanto à organização do jogo “Cartas do humor”: 

Os alunos, em quartetos ou duplas, receberão o envelope com o material 

organizado pelo professor; as bases com as piadas e notas explicativas serão colocadas 

viradas sobre uma superfície; em seguida, cada aluno, obedecendo a uma ordem, 

desvirará duas das bases, de modo que os outros colegas possam ver os textos em 

questão, e tentará associar uma a outra, sendo que isso só ocorrerá caso a nota 

explicativa seja sobre a piada, formando assim um par. Esse ciclo ocorrerá quantas 

vezes sejam necessárias para que todos os pares sejam formados. 

 

 

 

3. PALAVRA FINAL 

Acreditamos num ensino de Língua Portuguesa contextualizado, dinâmico e 

atrativo, que se caracterize como um caminho para proporcionar aos discentes uma forma 

de inserção e ação no mundo que os cerca.  

Por isso, prezado professor, esperamos que este caderno sirva como uma 

ferramenta que auxilie no desenvolvimento de sua prática e que tenhamos conseguido 

passar para você a motivação e o prazer que sentimos ao idealizar e concretizar a 

sequência didática aqui compartilhada. 

Nossa proposta estabelece o envolvimento autêntico dos interlocutores em 

verdadeiras situações de interpretação, a partir do trabalho com o gênero piada, que exige 

uma análise e uma reflexão crítica sobre quaisquer que sejam os assuntos abordados. 

Salienta-se então o valor social deste estudo, já que contribuirá para a formação cidadã 

dos alunos. 

Com isso, o entendimento pretendido sobre o humor não fez apenas referência à 

função do fazer rir, já que ele também pode funcionar como um instrumento de denúncia, 

de reflexão quanto à visão sobre a sociedade e as relações que permeiam nela. Todavia, 

a expectativa consiste na identificação do humor enquanto técnica e não temática. 

Torna-se necessário que, professor, perceber que a atividade de leitura, a partir do 

gênero piada, permite um “controle" da compreensão textual, considerada aqui como a 

apreensão do efeito de humor, logo, se a técnica não é entendida, o efeito de humor não 

é produzido, e, consequentemente, não será identificado.  
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Então, caro colega, esperamos poder colaborar com o enriquecimento da sua 

prática no processo de ensino/aprendizagem de língua e desejamos a você um excelente 

trabalho! 
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APÊNDICE 

Parâmetro para avaliação textual 

1. Elementos 

da narrativa 

  

Tempo (   )     Lugar (    )     Personagem (    )    Narrador (   ) 

1.1 O que aconteceu? 

 

2. O humor na 

piada 

Como 

acontece a 

“surpresa”? 

 

2.1 Apresenta qual era a expectativa? 

 

 

2.2 O que aconteceu de inesperado?  

 

2.3Qual palavra indicou o inesperado?  

 

2.4Por quê?  

______________________________________________ 

3. Há 

preconceito 

ou não?  

Por quê 

3.1A piada é preconceituosa? Sim (   )  Não (   ) 

 

3.2 Explique o porquê da piada ser preconceituosa ou não. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA EXPLICATIVA 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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