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«Este é um livro que traz para a ciência actual 
um tipo de humor actual.»
Publicado em Maio de 2019, Piadas Secas, 
Infrassecas e Ultrassecas Sobre Ciências 
tem, por definição, bom humor da primeira 
à última página. Faça rir ou simplesmente 
sorrir, pretende chegar a cientistas, profes‑
sores, estudantes e, na verdade, ao público 
em geral. Humor com ideias simples que 
as pessoas em geral entendem. Juntando 
diversão e ciência, quem sabe se não po‑
derá despertar o interesse dos jovens pelas 
áreas científicas? João Barbosa, professor 
e autor do livro, explica abaixo a quem se 
destina a obra e que «efeito» desejaria que 
tivesse.

Como definiria este livro?
Acima de tudo, é um livro bem‑disposto e 
divertido sobre ciência, pensado para ser 
acessível a um público muito generaliza‑
do. As suas duzentas piadas sobre física, 
química, geologia, biologia, matemática, 
ciências do universo e algumas novas tec‑
nologias tanto podem ser entendidas por 
um jovem estudante de ciências como por 
um adulto ligado ou não às ciências – na 
verdade, já tive o prazer de ver adultos que 
não estudavam ciências desde a sua ado‑
lescência a rir genuinamente com o livro. 
Não se trata de humor nerd só acessível 
a especialistas de uma determinada área, 
mas de humor com conceitos e ideias sim‑
ples que a generalidade das pessoas con‑
segue compreender.
As piadas deste livro assentam essencial‑
mente em jogos de linguagem, por vezes 
subtis. Com efeito, há palavras e expres‑
sões que, pelos seus múltiplos usos e sig‑
nificados, possibilitam interessantes jogos 
de linguagem e, se lhes juntarmos ciências 
e cientistas, podem dar piadas bem inte‑
ressantes – neste caso, piadas secas, um 
tipo de humor que está na moda. No fundo, 
este é um livro que traz para a ciência ac‑
tual um tipo de humor também ele actual.

De que modo é que o humor 
sobre as ciências pode ajudar 
a despertar o interesse pelas 
áreas científicas?
Para quem vê certas áreas científicas como 
demasiado difíceis e sérias, ou para quem 
simplesmente não gosta dessas áreas, o 
humor sobre as ciências e os cientistas tal‑
vez ajude a ver na ciência um mundo mais 
divertido, mais acessível e mais interessan‑
te. Talvez ajude até a compreender ou a 
compreender ainda melhor alguns concei‑
tos e algumas ideias.
Ao divertir, o humor oferece momentos 
agradáveis de boa disposição, dá prazer, e, 
se isso acontecer a propósito das ciências 
e dos cientistas, talvez consiga despertar 
ou reforçar algum interesse por aquilo que 
aparece associado a tal prazer.

Este é um livro de piadas: 
é para rir ou diria que a intenção 
vai além disso?
É um livro de piadas, mas muitas podem 
nem sequer fazer rir – daí o título «piadas 
secas, infrassecas e ultrassecas». Aliás, o 
efeito de uma piada depende incontorna‑
velmente do leitor e uma piada que conse‑
gue arrancar gargalhadas a um pode nem 
sequer provocar um sorriso noutro. Acho 
que, do ponto de vista do leitor, o mais im‑
portante até pode nem ser o riso. Na verda‑
de, pode bastar um sorriso, muitas vezes 
um sorriso apenas interior, um prazer inte‑
lectual de quem se encontra com um inte‑
ressante, inesperado e por vezes bastante 
subtil jogo de linguagem relacionado com 
ciência. Se uma piada conseguir oferecer 
esse prazer, já terá justificado a sua pre‑
sença no livro; se, além disso, proporcionar 
um riso ou mesmo uma gargalhada, melhor 
ainda, claro.

Gostaria, contudo, que este livro fosse ain‑
da mais: gostaria que inspirasse estudan‑
tes, professores e mesmo cientistas a criar 
as suas próprias piadas secas a propósito 
das áreas científicas que estudam, ensi‑
nam, investigam. No caso dos estudan‑
tes, até se poderia pensar em desafios e 
pequenos concursos de piadas. Construir 
uma boa piada sobre um tema científico 
exige conhecimento e compreensão do 
tema, podendo ser um interessante e di‑
vertido processo de aprendizagem ou de 
consolidação de aprendizagens. Já tive 
alunos que criaram algumas piadas secas 
verdadeiramente brilhantes a propósito do 
que estavam a estudar. É um desafio es‑
timulante que pode dar muito prazer, um 
divertido acto criativo que pode até servir 
como fonte de motivação.
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