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2

A leitura engrandece a alma. 
Voltaire
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Ser feliz sem motivo é a mais autêntica 

forma de felicidade.

Carlos Drummond de Andrade
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ANEDOTA
Uma anedota é uma breve história, de final 

engraçado e às vezes surpreendente, cujo 

objetivo é provocar risos ou gargalhadas em 

quem a ouve ou lê.

É um recurso humorístico utilizado na 

comédia e também na vida cotidiana de todas 

as pessoas.
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Saiba mais: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/anedota

https://www.techtudo.com.br/listas/2020/01/diario-virtual-lista-traz-cinco-opcoes-de-apps-diarios-para-2020.ghtml
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/anedota


Características da  ANEDOTA

6Saiba mais: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/anedota

• Textos com enredo simples e narrativa curta;

• Utilização de histórias populares;

• Trabalha com fatos divertidos que podem ou não ser reais, 

cuja a finalidade é levar à descontração;

• Utiliza o recurso da linguagem coloquial e simples;

• Com tom humorístico apresenta mensagens com duplo 

sentido;

• Exploração do sarcasmo e da ironia.

O que diz uma pulga 

para a outra:

– Vamos a pé ou 

esperamos pelo cão?

https://www.techtudo.com.br/listas/2020/01/diario-virtual-lista-traz-cinco-opcoes-de-apps-diarios-para-2020.ghtml
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/anedota


Há diferença entre anedota e piada ?

As anedotas se diferenciam 

das piadas em alguns 

pontos. Embora possua 

humor e tenha intuito de 

divertir e despertar o riso, as 

anedotas possuem outras 

motivações. Para além da 

comicidade, elas expressam 

características particulares de 

personagens ou espaços, 

lançando mão do sarcasmo e 

da ironia.
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Em termo literal, a anedota 

possui praticamente o mesmo 

significado e sentido da 

piada. 

Para entender a diferença entre 

as duas narrativas é preciso se 

atentar para um detalhe básico. 

A grosso modo, a anedota 

sempre apresenta duplo 

sentido. Enquanto a piada 

costuma ser direta e com 

finalidade cômica. É um breve 

relato cujo o final tem por 

objetivo provocar risos ou 

gargalhadas em quem ouve.
Saiba mais:

https://www.educamaisbrasil.com.br/ene

m/lingua-portuguesa/anedota

https://www.techtudo.com.br/listas/2020/01/diario-virtual-lista-traz-cinco-opcoes-de-apps-diarios-para-2020.ghtml
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/anedota


Vamos pensar

Rir é o melhor remédio, sobretudo se for partilhado com a família. As crianças e jovens

adoram rir às gargalhadas e têm a facilidade de o fazer com qualquer coisa. De fato, uma das

coisas de que mais gostam é que lhes contem anedotas, já que as divertem, fomentam o riso e

estimulam o bom-humor. São ferramentas perfeitas para provocar um sorriso na criança e, ao

mesmo tempo, favorecem a sua integração social, já que aprendem a rir em grupo e a

divertir-se com os outros através da comunicação.
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A anedota auxilia a aprendizagem?

https://www.omeubebe.com/criancas/atividades-jogos/anedotas-para-criancas

Você encontra a 

tradução deste 

texto na plataforma 

do YouTube com o 

título: 

https://www.omeubebe.com/criancas/atividades-jogos/anedotas-para-criancas


É sério: rir faz bem à saúde. Inúmeros 

estudos, de universidades e 

instituições relevantes, comprovam 

que o ato de dar risada e, 

principalmente o de gargalhar, ativam 

substâncias em nosso corpo que 

trazem sensações benéficas
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Rir faz bem

https://doutoresdaalegria.org.br/blog/e-serio-rir-faz-bem-a-saude/

https://doutoresdaalegria.org.br/blog/e-serio-rir-faz-bem-a-saude/


Para o neurocientista cognitivo Scott Weems, o

humor revela muito sobre nossa

humanidade, sobre como pensamos,

sentimos e nos relacionamos com o

próximo, é a única forma que nosso cérebro

encontra para lidar com diversas informações

contraditórias ao mesmo tempo. Em suas

pesquisas, ele mostra como estes hormônios

nos tornaram seres em busca de emoção e de

novas maneiras de melhorar a vida. Rindo, se

possível.
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https://doutoresdaalegria.org.br/blog/e-serio-rir-faz-bem-a-saude/

Rir faz muito bem!

https://doutoresdaalegria.org.br/blog/e-serio-rir-faz-bem-a-saude/


Pra começo de conversa...
Entre os antigos da Grécia

havia duas sortes de

literatura: aquela que

recebia divulgação e a que

só era lida em particular.

Esta última era chamada

“ananekdotos", isto é "não-

publicados". A palavra foi

formada com os vocábulos

"a" "an" significando "não"

e "ekdotos" que quer dizer

"levado para fora".
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Desta fonte surgiu a palavra anedota que

originalmente conservava o significado

grego isto é "narrativa não publicada".

Mas, as narrativas inéditas, especialmente

sobre coisas curiosas e pessoas famosas,

despertam sempre grande interesse.

Assim, as "anedotas" eram constantemente

narradas em todas as ocasiões, e a palavra

perdeu seu significado original, passando a

significar simplesmente uma história, um

incidente ou pilhéria.

Na acepção corrente, anedota

é sinônimo de "piada",

história para rir. Sua origem,

porém, não foi essa. Por isso

se diz, quando se conta algum

fato, mesmo sem humor, da

vida de uma pessoa

importante, que se narrou uma

anedota.

http://www.etimologista.com/2018/11/a-origem-da-

anedota.html#:~:text=A%20palavra%20foi%20formada%20com,%C3%A9%20%22narrativa%20n%C3%A3o%20publicada%22.

http://www.etimologista.com/2018/11/a-origem-da-anedota.html#:~:text=A%20palavra%20foi%20formada%20com,%C3%A9%20%22narrativa%20n%C3%A3o%20publicada%22.


Vamos saber mais?

https://youtu.be/f2f4_hEqc5s
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https://www.youtube.com/watch?

v=eDHKhLjyIGw&t=5s

https://www.youtube.com/watc

h?v=qqPRmXmt6Ks

O lenhador
O encontroGênero textual 

anedota



Para LER e RIR!

13https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/crescer/brincar/anedotas-para-criancas/

Uma garota foi ao médico para perder uns quilinhos. Após um exame minucioso, ele disse:

— Você pode comer de tudo por dois dias; depois, pule um dia e volte a comer normalmente 

por mais dois; pule outro dia e assim por diante, durante o mês inteiro. Se seguir à risca, você 

vai perder pelo menos cinco quilos.

No início do mês seguinte, ela retornou ao médico, 15 quilos mais magra.

— Incrível! Vejo que você seguiu minhas instruções rigorosamente. Parabéns!

— Obrigada, doutor. Mas fique sabendo que eu quase morri!

— De fome?

— Não! De tanto pular!

José F. Lima

https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/crescer/brincar/anedotas-para-criancas/


Para LER e RIR!

14https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/crescer/brincar/anedotas-para-criancas/

Joãozinho vai fazer uma pescaria com pai.

—Pai, como é que os peixes respiram debaixo da água?

— Não sei meu filho!

Pouco depois:

— Pai, por que os barcos não afundam?

— Não sei, meu filho!

Pouco depois:

— Pai, por que o céu é azul?

— Isso eu também não sei meu filho.

— Pai, você não se incomoda de eu ficar fazendo essas perguntas, não 

é?

— Claro que não, meu filho! Se você não perguntar, nunca vai aprender 

nada!

Donaldo Buchweitz

Pedrinho pergunta à professora:

_Senhora professora, era capaz 

de me castigar por algo que eu 

não fiz?

_Claro que não, Pedrinho.

_Ainda bem, porque não fiz os 

trabalhos de casa…

https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/crescer/brincar/anedotas-para-criancas/


Para LER e RIR!

15https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/crescer/brincar/anedotas-para-criancas/

Juquinha pegou um ônibus e, ao entrar, pergunta para o cobrador:

— Moço, quanto custa o ônibus?

O cobrador responde, educadamente:

— São dois e trinta, garoto!

Então, o Joãozinho fala alto:

— Ei, pessoal! Todo mundo vai descendo, porque eu vou comprar!

Mamã, os meninos na escola dizem que sou distraído!

– Pedrinho, tu moras na casa em frente!

https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/crescer/brincar/anedotas-para-criancas/


Para LER e RIR!

A professora pede a um aluno para dizer uma 

palavra que começasse pela letra C. Ele responde:

– Vassoura

A professora pergunta:

– E onde está a letra C na palavra vassoura?

– Está no cabo, diz ele!

16https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/crescer/brincar/anedotas-para-criancas/

A professora tenta ensinar 

matemática ao Carlinhos:

– Carlinhos, se eu te der 4 chocolates 

hoje e mais 3 amanhã, tu vais ficar 

com…com…. com….com….com….

– Contente! Responde o Carlinhos.

_Doutor, que posso fazer para que o meu filho não faça xixi na 

cama?

_Ponha-o a dormir no banheiro!

https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/crescer/brincar/anedotas-para-criancas/


Anedotas, Charge e Cartum.
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Os cartuns e charges são gêneros jornalísticos que podem 

estar associados as anedotas. Na maioria das vezes eles têm o objetivo de levar o público leitor ao 

riso, utilizando temas da atualidade.

https://www.todamateria.com.br/genero-textual-charge/https://www.todamateria.com.br/genero-textual-cartum/

CARTUM
CHARGE

https://escolakids.uol.com.br/portugues/cartum-e-charge.htm

https://www.todamateria.com.br/genero-textual-charge/
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-cartum/
https://escolakids.uol.com.br/portugues/cartum-e-charge.htm


18https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/charge-nas-aulas-lingua-portuguesa.htm

O cartum se caracteriza com uma anedota 

gráfica em que nele podemos visualizar a 

presença da linguagem 

verbal associada à não verbal. Suas 

abordagens dizem respeito a situações 

relacionadas ao comportamento humano, 

mas não estão situadas no tempo, por isso 

são denominadas de atemporais e 

universais, ou seja, não fazem referência a 

uma personalidade em específico. 

Cartum 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/cartum-e-charge.htm

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/charge-nas-aulas-lingua-portuguesa.htm
https://escolakids.uol.com.br/portugues/cartum-e-charge.htm
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A charge, um tanto quanto diferente do 

cartum, satiriza situações específicas, 

situadas no tempo e no espaço, razão pela 

qual se encontra sempre apontando para um 

personagem da vida pública em geral, às 

vezes um artista, outras vezes um político, 

enfim. Em se tratando da linguagem, também 

costuma associar linguagem verbal e não 

verbal. As charges são mais do que piadas 

gráficas permeadas pelo humor e por uma 

fina ironia. Apresentam de forma humorística 

uma crítica social.

https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/charge.htm

Charge 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/charge-nas-aulas-lingua-portuguesa.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/charge.htm
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Famoso no Gênero Anedota!
Músico, cantor, compositor, apresentador de TV, ator de 

teatro, de televisão e de cinema, além de ser um grande 

pesquisador da cultura popular brasileira, o contador de 

causos Rolando Boldrin se tornou conhecido no Brasil 

por apresentar anedotas que retratam o cotidiano 

popular, tirando sorrisos de seus ouvintes com sua forma 

simples de contá-las. 

Larápio cara de pau

Na delegacia ,aquele delegado está de frente pro gatuno muito cara de pau, que fora 

apanhado minutos antes na Praça da Sé, em são Paulo.

DELEGADO- Então? O senhor roubou o relógio deste senhor aqui?

GATUNO – Eu não roubei relógio nenhum, doutô. Eu só puxei a corrente...o relógio 

veio junto.
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Famosos nos Gêneros Cartum e Charge!

Ziraldo
Millor

Henfil Laerte 



Hora de agir!
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Você encontra a 

tradução deste 

texto na plataforma 

do YouTube com o 

título

Neste momento que estamos com bastante tempo

para pensar, nossa proposta de ação pode ser bem

divertida! Procure criar uma narração curta de um

fato engraçado que você já presenciou em sala de

aula. Busque na memória os detalhes e crie um texto

que nos faça rir!

Lembre-se 

Tenha tato para não ofender pessoas com escritas relativas a raças, religiões, nacionalidades, 

etc. Sempre que tiver dúvida, pergunte: “Alguém me criticaria por contar este fato?

Tenha calma! Pode demorar um pouco até você criar sentido para seu texto.

Depois é só compartilhar !



Vamos compartilhar sua produção?
Ficaríamos felizes em ver o resultado de suas produções. Sugerimos 

que poste em suas redes sociais fotos ou vídeos o resultado de sua 

criatividade!

Deixe com a #EscolaSemMuros para que a gente tenha acesso! 

Também veja o que os colegas também compartilharam!
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Sugestão de leitura

https://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/os-causos-de-

rolando-boldrin-06102019

https://www.todamateria.com.br/genero-textual-anedota/

https://escolakids.uol.com.br/portugues/cartum-e-charge.htm

https://brainly.com.br/tarefa/8548630

https://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/os-causos-de-rolando-boldrin-06102019
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-anedota/
https://escolakids.uol.com.br/portugues/cartum-e-charge.htm
https://brainly.com.br/tarefa/8548630


Organizado por:
Professores da Rede Municipal de ensino de Taubaté 

Núcleo de apoio Pedagógico Especializado – NAPE 

(nape@educacaotaubate.sp.gov.br)

Supervisores de Ensino da Rede Municipal de Taubaté
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mailto:nape@educacaotaubate.sp.gov.br
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