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        RESUMO 
___________________________________________________________________________________ 

 

Esta dissertação visa a analisar o fenômeno do humor em um espetáculo de comédia no gênero 

stand-up sob a ótica da Linguística Cognitiva. Vários estudos sobre o discurso humorístico já 

foram realizados com foco nos aspectos linguísticos (TRAVAGLIA, 1990; POSSENTI, 1998; 

CARMELINO, 2009; SCHWARZ, 2010), nossa proposta é demonstrar que as teorias cognitivas 

podem contribuir para explicar o fenômeno do humor de uma forma ainda não abordada pela 

linguística mais tradicional. Nosso objetivo é investigar quais são os processos cognitivos que 

ocorrem no momento da punch-line – onde existe a expectativa do riso. O fenômeno do humor, 

baseado nas teorias linguísticas cognitivas, tem sido foco de estudo de vários pesquisadores 

(ATTARDO, 1994; RASKIN, 1979; COULSON, 2001; FAUCONNIER, 1984; FELTES, 2009; 

COSCARELLI, 2009; KRIKMANN, 2006). Nossa hipótese é que podemos compreender o 

sentido dos discursos da comédia de stand-up através das seguintes teorias: (i) Frame 

(FAUCONNIER, 1998, 2002, 2003; FILLMORE, 1984; COULSON, 2001; LAKOFF, 2004; 

KOESTLER, 1964; RITCHIE, 2004; MINSKY, 1974), e (ii) Teoria dos Espaços Mentais e sua 

extensão: Mesclagem Conceptual (FAUCONNIER, 2003; TURNER, 2003; KÖVECSES, 2006). 

Lakoff (2004) afirma que segundo a Ciência Cognitiva nós, seres humanos, pensamos através de 

frames, e para uma pessoa compreender uma verdade, o que foi dito precisa ter alguma relação 

com o conhecimento enciclopédico registrado em nossas sinapses, em nosso cérebro. Os temas 

usados nos espetáculos de comédia stand-up, como: racismo, política, casamento, sexo, etc., 

servem de pano de fundo para que o comediante alcance o efeito do humor da plateia. 

Geralmente, esses temas envolvem opiniões socialmente controversas, gerando uma oposição de 

frames, causando uma incongruência entre os frames da narrativa. O discurso humorístico tem 

como característica a resolução de uma incongruidade e é esperado que o humor surja no exato 

momento de sua resolução - quando um frame, considerado estável, por ser aceito culturalmente 

é mesclado por um novo frame, considerado episódico ou emergente. Dessa forma, temos na 

teoria da mesclagem conceptual base suficiente para, de forma mais pontual, analisarmos o 

discurso humorístico, por ser este um processo rico em mesclagens. E estas desvelam, sempre 

novas maneiras de observar a realidade, pois apontam novos sentidos. Para análise, escolhemos 

como corpus o espetáculo de comédia no gênero stand-up, Kill the Messenger, protagonizado 

pelo comediante Chris Rock, em sua turnê Mundial de 2008. Até o momento presente, supomos 

ser a primeira análise de comédia stand-up em pesquisas no Brasil. 

 

 

Palavras-chave: discurso humorístico, frame, mesclagem, comédia de stand-up. 
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                   ABSTRACT 

____________________________________________________________________________ 

 

This work aims to analyze the phenomenon of humor of a show of stand-up comedy, under the 

focus of the Cognitive Linguistics. Many studies about the humor discourse have already been 

made focusing on linguistics aspects (TRAVAGLIA, 1990; POSSENTI, 1998, CARMELINO, 

2009; SCHWARZ, 2010). Our proposal is that the cognitive theories could contribute to explain 

the phenomenon of humor in a way not yet seen by the traditional linguistic. Our goal is to 

investigate which cognitive process occurs during the punch line – where one finds the laughter 

expectation. The humor phenomenon – based on the linguistic cognitive theories – have been the 

object of study of many researchers (ATTARDO, 1994, RASKIN, 1979, 1985; COULSON, 

2001; FAUCONNIER; TURNER, 2004; FELTES, 2009; COSCARELLI, 2009, KRIKMANN, 

2006). Our hypothesis is that we can find the meaning of stand-up comedy discourse through the 

following theories: (i) Frame (FAUCONNIER, 1998, 2002, 2003; FILLMORE, 1984; 

COULSON, 2001, LAKOFF, 2004; RITCHIE, 2004; MINSKY, 1974; KOESTLER, 1964),  (ii) 

Mental Spaces Theory and its extension: Conceptual Blending (FAUCONNIER 2003, TURNER, 

2003; KÖVECSES, 2006). Lakoff (2004) says that according to the Cognitive Science people 

think in Frames. Thus, what is said only will make any sense to us if the concepts fits into our 

frames, registered in our brain’s synapses. The themes used in the stand-up comedy scripts, such 

as: racism, politics, marriage, sex, and so on, are the background that allows the comedian to 

work his way through the audience’s laughter. Overall, these themes evolve controversy social 

opinions, which could launch frame oppositions, causing incongruity between the narrative’s 

frames. The humor discourse has as characteristic the resolution of one incongruity and it is 

expected to humor to show up at this exact moment of the incongruity-resolution. The humor 

will appear at the time when a usual frame, culturally accepted will be shifted by a new one 

(episodic). That way, we have in the conceptual blending theory suficient data, more precisely, 

to analize the humor discourse, for its richness of blendings. For these blendings could reveal 

new ways of seeing the reality because it points new meanings. As a corpus, we have chosen the 

Chris Rock stand-up comedy show Kill the Messenger of 2008. Until today, we believe this is 

the first analysis done in stand-up comedy held in Brazil. 

 

 

Keywords: humor discourse, frame, blending, stand-up comedy. 
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1. INTRODUÇÃO 

___________________________________________________________________________ 

O humor não é um estado de espírito, 

mas uma visão de mundo1 

                                                                                                                                Wittgenstein 

 

Aplausos, explosão de risos, satisfação, prazer: isso é o resultado de um bom espetáculo de 

humor. Na presente dissertação, propomos examinar o discurso humorístico de um espetáculo de 

comédia de gênero stand-up. Tendo em vista o discurso humorístico, nessa modalidade, ter 

alcançando grande repercussão como cultura de massa nas últimas décadas (2000 - 2010), nossa 

dissertação procura identificar os mecanismos de construção e compreensão do humor na 

comédia de stand-up focando o estudo na análise das punch-lines2. O corpus escolhido para esta 

dissertação é o espetáculo Kill the Messenger do comediante afro-americano Chris Rock, em sua 

turnê mundial de 2008, dirigida por Marty Callner. Até o momento presente, supomos ser a 

primeira análise de comédia, de gênero stand-up, em pesquisas no Brasil. Outros tipos de análises 

com base no humor já foram alvo dos linguistas, porém, focadas em outros gêneros do humor, 

como: cartuns, contos e piadas curtas (e. g., FELTES, 2008, 2012; CAVALCANTI, 2012; 

MOREIRA, 2014; LEAL, 2010; GUIMARÃES, 2013; CASTRO, 2011; ROCHA, 2011). 

De fato o humor é um tema pouco estudado na área acadêmica, talvez por ser visto como 

algo não sério, ou como sugere White, escritor norte-americano, ganhador do prêmio Pulitzer3 

de 1978 -, algo sem um propósito justificável, como o próprio assinala: “Analisar o humor é 

como dissecar um sapo. Poucas pessoas estão interessadas e o sapo morre com a análise” 

(CALISHER, 2008, p. 120). Porém, essa não é uma opinião compartilhada pelo linguista e 

pesquisador do humor Salvatore Attardo, que, em março de 2014, publicou em 2 volumes, a 

Encyclopedia of Humor Studies4, com 984 páginas. Neste estudo, Attardo defende que o humor 

é um objeto complexo; atesta sua exequibilidade, examinando-o através da história, tanto nos 

                                                           
1 apud Avila, 2007, p. 1. 
2“a palavra punchline refere-se a prática de enfatizar ou ‘punching up’ em algumas linhas do discurso ou monologo. 

Muito embora os comediantes já usassem há anos, apareceu no dicionário Merriam-Webster somente em 1921”, 

“é a parte final de uma piada, esquete cômico [...] ou estória, geralmente a palavra, sentença ou mudança de 

sentenças as quais tem a intenção de serem engraçadas ou de provocar o riso ou o pensamento crítico dos ouvintes”.  

Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Punch_line. Acesso em: 18 fev. 2015.  
3 Prêmio Pulitzer é um prêmio norte-americano outorgado a pessoas que realizam trabalhos de excelência na área 

do jornalismo, literatura e música. É administrado pela Universidade de Colúmbia em Nova York. Foi criado em 

1917 por desejo de Joseph Pulitzer. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Premio_Pulitzer>. Acesso em: 

20 set. 2014. 
4 Disponível em: <http://www.sagepub.com/refbooks/Book235990>. Acesso em: 20 set. 2014.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Pulitzer
http://pt.wikipedia.org/wiki/1978
http://en.wikipedia.org/wiki/Merriam-Webster
http://en.wikipedia.org/wiki/Punch_line
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Col%C3%BAmbia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_York
http://pt.wikipedia.org/wiki/1917
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Pulitzer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Premio_Pulitzer
http://www.sagepub.com/refbooks/Book235990
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Estados Unidos, quanto mundialmente. Ademais, diversas áreas acadêmicas têm enumerado e 

discutido sobre as diferentes nuances do humor. Isso é o que nos revela Attardo: 

A psicologia cognitiva trata dos mecanismos que acionam o humor; a psicologia social 

lida com os efeitos sociais e mecanismos do humor; os linguistas examinam os aspectos 

semânticos e pragmáticos da linguagem que produzem o humor; a sociologia discorre 

sobre os aspectos sociais; o folclore descreve a maneira com que as pessoas de 

diferentes grupos produzem humor ou diferentes tipos de humor, etc. Os teóricos 

literários descrevem o humor na literatura, os musicólogos abordam o humor na música, 

os críticos de filme nos filmes, os críticos de arte, na arte, no design e assim por diante5 

(2014, p. xxxi) 

 

Esse fato também é destacado por Martin (2007, p. 16), que afirma que o humor tem sido 

objeto de estudo desde Platão, Aristóteles a Freud e tantos outros estudiosos já propuseram 

teorias sobre o tema, como: Hobbes, Kant, Schopenhauer, Bérgson, Propp – a lista é infindável. 

Atualmente a importância do humor é assinalada por diversos pensadores. Em sua obra A era do 

vazio, o filósofo francês e teórico da Hipermodernidade Gilles Lipovetsky (2005) diz vivermos 

numa “sociedade humorística”. A partir das reflexões desse autor, sobre sociedade e 

comportamento humano, nota-se que nossa cultura contemporânea está focada na indústria de 

entretenimento e que o fenômeno humorístico permeia todas as instituições sociais. De acordo 

com Kupermann (2003), doutor em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro e atual professor no Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo, 

em sua obra Ousar rir: 

assiste-se a um desenvolvimento generalizado do código e do estilo humorístico, o qual 

domina campos bastante heterogêneos, desde a publicidade aos slogans das 

manifestações políticas; da moda aos artigos científicos ou filosóficos...da arte aos 

meios de comunicação de massa (KUPERMANN, 2003, p. 15). 

 

No seio dessa sociedade humorística despontam cada vez mais espetáculos de comédia do 

gênero stand-up. De modo geral, o sucesso de público e crítica alcançado é bem conhecido, visto 

que comediantes estão fazendo deste gênero considerado norte-americano, um excelente carro-

chefe e alavancando suas carreiras. Sendo assim, esse fenômeno é tão notório que gera a 

impressão que qualquer um é capaz de fazer humor e de entendê-lo também. Porém, o efeito do 

humor muitas vezes não atinge todos os indivíduos da mesma forma, pois existem comediantes 

que obtêm muito sucesso enquanto outros não conseguem agradar a plateia. Nossa proposta, 

                                                           
5 No original, “cognitive psychology deals with the cognitive mechanisms that trigger humor, social psychology 

with the social effects and mechanisms of humor, linguistics with the semantic and pragmatic aspects of language 

that produce humor, sociology with the social aspects, folklore with the ways that people of different groups 

produce humor or different kinds of humor, and so on. Literary theorists deal with humor in literature, 

musicologists with humor in music, film critics with humor in film, art critics with humor in arte, design, and so 

forth”.  
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nesta dissertação, portanto, é analisar um roteiro de espetáculo de comédia no gênero stand-up.  

Para isso, iremos aplicar as seguintes teorias da Linguística Cognitiva (doravante, LC): (i) 

semântica de frames, (ii) espaços mentais e sua extensão (iii) mesclagem conceptual (Conceptual 

Blending), aliadas às teorias do humor: incongruência, alívio, superioridade e bissociação, para 

explicar o fenômeno. Na presente dissertação, a análise parte da observação dessas três linhas 

principais baseando-se no fato de que o conceito de frame é fundamental para o entendimento da 

Teoria dos espaços mentais (doravante, TEM) e sua extenção a Teoria da mesclagem conceptual 

ou Teoria da integração conceptual (TIC). Como assinalam Fauconnier e Turner (2002), na obra 

The way we think: conceptual blending and the mind’a hidden complexities: “Os espaços mentais 

são conectados ao conhecimento esquemático de longo-termo denominados de ‘frames’”6 (p. 

40). Dessa maneira, é imprenscindível tomá-lo como objeto de análise a fim de evidenciar a 

construção e compreensão do discurso humorístico, objeto da presente dissertação. 

Segundo Fauconnier e Turner “O humor faz uso abundante de mesclagens”7 (1997, p. 185). 

Ambos autores também afirmam que o processo de mesclagem é fruto direto de nosso poder 

imaginativo e criativo e que nossas ações e falas cotidianas são geradas de forma on-line, como 

dizem: “Geralmente, a criatividade irá operar de maneira on-line”8 (1997, p. 184). Nesse sentido, 

a teoria da mesclagem conceptual é a mais adequada para elucidar o surgimento de novos 

sentidos oriundos da compreensão da narrativa cômica, presentes nos roteiros de comédia de 

stand-up, pois segundo Fauconnier e Turner (1997) para se entender piadas é preciso ter 

criatividade (p. 183), e para sermos criativos devemos fazer um bom uso da imaginação e 

Fauconnier assinala que essa teoria da integração conceptual “está no coração da imaginação”9 

(2002, p. 89). Segundo esses autores, toda e qualquer atividade de construção e compreensão de 

sentidos em nosso discurso diário estará ligada a essa operação essencial – a mesclagem. Johnson 

(1987) assinala não haver teorias, atualmente, que tratam seriamente da questão da imaginação, 

ele afirma que não iremos encontrar nenhum debate a respeito nos textos padrões de teorias 

semânticas ou teorias que tratam do sentido e da razão. Para Johnson, a falta de um estudo 

sistemático sobre a imaginação é algo que indica uma visão curta sobre a cognição humana, 

devido ao fato de entender que a imaginação ocupa um lugar de destaque, mais do que isso, um 

                                                           
6 No original, “Mental spaces are connected to long-term schematic knowledge called ‘frames’”. 
7 No original, “Humor makes abundant use of blends”. 
8 No original, “Creativity will operate on-line very generally”  
9 No original, “Conceptual integration is at the heart of imagination”. 
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lugar central, quando falamos sobre a constituição do que seja a racionalidade. Johnson (1987) 

afirma:  

Sem a imaginação, nada no mundo pode ter sentido. Sem a imaginação, nós nunca 

poderíamos dar sentido às nossas experiências. Sem a imaginação, nós nunca 

poderíamos raciocinar sobre o conhecimento da realidade10 (p. ix). 

 

Nossa investigação visa a encontrar no corpus selecionado o momento, no qual, por meio 

de mecanismos de geração do humor (comparações, ironia, metáforas, hipérboles, takeaways, 

etc), – partindo da introspecção do analista, como um possível modelo de leitor/ouvinte – 

constatamos a compreensão da piada, independentemente de este momento estar acompanhado 

do riso ou não. Em síntese, o gênero de comédia stand-up possui uma estrutura que é baseada na 

narração de uma história. Compreende-se que, o objetivo principal do comediante é alcançar da 

plateia o prazer do riso ou no mais despertar tão somente o humor. Em suma, por um lado, 

sabemos que existem pessoas que possuem um bom senso de humor e que são capazes de 

compreender facilmente qualquer espetáculo de comédia e, por outro lado, existem outras que 

não possuem tal habilidade. Da mesma forma, existem comediantes que possuem uma veia 

cômica tão hábil que conseguem ser bem-sucedidos nesta luta que é satisfazer um grande público, 

enquanto outros nem tanto. Nesse sentido, propomos investigar as causas desse fenômeno. 

 Esta dissertação está focada em duas áreas ainda não muito precisamente estabelecidas 

dentro do panorama nacional: o discurso humorístico e a linguística cognitiva. A ciência 

linguística ainda não estabeleceu limites para as mudanças de paradigmas das novas teorias 

cognitivas; ou seja, há divergências de opiniões por parte dos linguistas em relação às novas 

descobertas. Sobre esse ponto, observa-se que, a linguística anteriormente estava ligada ao 

desenvolvimento do estudo das estruturas e, a partir da LC, a explicação sobre o funcionamento 

da linguagem passou a ter outro foco, desta vez, baseando-se em aspectos cognitivos e 

socioculturais. À luz do que foi exposto até aqui aquilo que nos desperta mais a curiosidade é a 

questão que agora, após a fusão dos estudos da linguagem à ciência cognitiva, o lugar da 

linguagem passa a ser secundário, pois ela é apenas uma ponta do Iceberg, como diz Fauconnier 

“a linguagem é apenas a ponta do Iceberg da construção invisível de sentidos que ocorre 

enquanto pensamos e falamos”15(FAUCONNIER, 1997, p. 1). Em suma, sobre essa questão, 

Fauconnier esclarece: 

                                                           
10 No original, “Without imagination, nothing in the world could be meaningful. Without imagination, we could 

never make sense of our experience. Without imagination, we could never reason toward knowledge of reality”. 
15 No original, “language is only the tip of the iceberg of invisible meaning construction that goes on as we think 

and talk”. 
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A linguagem não está ligada diretamente com o mundo real ou metafísico; no meio 

ocorre um extenso processo de construção mental, que não reproduz nem as situações-

alvo do mundo real nem as expressões linguísticas responsáveis por organizá-lo. Esse 

nível intermediário pode ser chamado cognitivo; ele é distinto do conteúdo objetivo e 

da estrutura linguística (1988, p. 62). 

 

Atualmente, no Brasil, as pesquisas na área do discurso humorístico não são expressivas. 

Ao contrário do que ocorre aqui, o humor, a partir de 1976, tornou-se um campo de estudos 

amplo. Nesse ano, em julho, em Cardiff, capital do País de Wales, ocorreu a “Primeira 

Conferência Internacional sobre Humor” (TRAVAGLIA, 1990, p. 56) - International 

Conference on Humor –, um marco que estabeleceu a disseminação de pesquisas com foco nesta 

área. Como assinala Rutter (1997, p. 6), “pesquisas sobre o humor têm sido desenvolvidas dentro 

de um panorama multidisciplinar, com sua própria literatura, com seus próprios debates internos 

e uma nova onda de teorias advindas destes”16. Em 1988, Apte (apud RUTTER, 1997) passa a 

designar a área de estudos do humor como Humorologia17. Anteriormente, visto como um objeto 

de estudo primordialmente de filósofos e críticos literários, o humor, agora, passa a ser objeto de 

um campo de estudo mais vasto, que abrange diversas áreas do conhecimento, como: psicologia, 

antropologia, linguística, inteligência artificial, comunicação, medicina, marketing, sociologia, 

literatura, dentre outros. 

A importância desse estudo pode ser justificada, em primeiro lugar, pelo entendimento de 

que a LC, através do novo paradigma que associa a linguagem à cognição, renova os estudos do 

humor trazendo novas perspectivas de análise para esse fenômeno. Observa-se que, estudos na 

área do humor, tendo como foco a linguística, são ainda um viés pouco trilhado no Brasil. Sendo 

assim, faz-se necessário refletir nas palavras de Possenti que diz: “Mas, se não há uma linguística 

do humor, a linguística só tem a ganhar ao se debruçar sobre textos humorísticos, pois eles com 

certeza são uma verdadeira mina para os linguistas, que ainda não os consideraram” (1998, p. 

22).  

Seguindo essa linha de pensamento em artigo intitulado Uma introdução ao estudo do 

humor pela linguística (1990), Luiz Carlos Travaglia, linguista brasileiro e pesquisador do 

humor, já sustentava ser o humor um campo de estudos viável. Nesse mesmo artigo, Travaglia 

(1990) destaca que Raskin, em 1987, já fazia notar sua insatisfação quanto ao espaço na academia 

para esse objeto de estudo. Segundo Raskin, “a pesquisa sobre o humor tem tido problemas para 

                                                           
16 No original, “research into humor has developed into a multidisciplinary research area with its own literature, its 

own internal debates and a new wave of theory coming out of it”. 
17 Humorology. 
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ser reconhecida, ganhar evidência e respeitabilidade acadêmica” (apud TRAVAGLIA, 1990, p. 

56).  

Na última década, porém, passamos a notar um aumento de publicações e pesquisas na área 

do humor. Podemos perceber mais nitidamente o panorama em que se inserem as pesquisas nessa 

área se atentarmos para aquilo que diz Possenti, em sua obra Humor, língua e discurso. Segundo 

ele: 

Os estudos sobre textos humorísticos têm aumentado exponencialmente nos últimos 

anos, em diversos campos de pesquisa (estudos “culturais”, História, Sociologia, 

Psicanálise, Psicologia), e os estudos de linguagem não têm sido indiferente ao tema. 

Muitos trabalhos têm sido apresentados e publicados, tendo sido realizados a partir de 

diferentes quadros teóricos [...] Tem sido percebido que se trata de corpus privilegiado 

para uma espécie de “teste” de diversas teorias (POSSENTI, 2010, p. 27). 

 

Em segundo lugar, a importância desse tema reside no fato de os discursos humorísticos 

sustentarem, em seu teor, uma posição político-ideológica, que através do riso, estimula e 

desperta os espectadores para compreenderem a realidade do mundo que os circunda de um novo 

ponto de vista, desta vez, de uma forma crítica. Constatações desse tipo têm sido ressaltadas 

através dos estudos da linguagem, devido ao fato de que a língua, ou seja, de que a linguagem 

não é algo neutro. Nesse sentido, consideramos aqui as palavras de Bakhtin: 

A palavra é um fenômeno ideológico por excelência. A realidade toda da palavra é 

absorvida por sua função de signo. A palavra não comporta nada que não esteja ligado 

a essa função, nada que não tenha sido gerado por ela. A palavra é o modo mais puro e 

sensível de relação social (1995, p. 36). 

 

Podemos atentar para o fato de que o discurso humorístico, muito embora nos pareça que 

represente apenas uma forma de entretenimento, muitas vezes se torna um instrumento de 

mudança e transformação social. Outros estudiosos da linguagem, como Koch, chega a 

argumentar que “todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia, na acepção mais ampla do 

termo. A neutralidade é apenas um mito: o discurso que se pretende ‘neutro’, ingênuo, contém 

também uma ideologia” (2011, p. 17). Kuppermann (2003) afirma: “O ato humorístico, em sua 

dimensão política, pode ser comparado a um ato de denúncia a toda idealização desmedida das 

figuras de autoridade”, e complementa dizendo: “Não é gratuito, portanto, que dentre as 

primeiras medidas adotadas em regimes de exceção estejam a proibição do pensamento crítico e 

a censura aos humoristas” (2003, p. 190). Nos estudos da linguagem, aprendemos que não há 

neutralidade nos discursos, visto sempre estarmos comprometidos com o sentido e que esse 

nunca está separado do ato político.  
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Há também outras razões que caracterizam o humor como um objeto desejável e 

prestativo à sociedade. Com base no que diz Lipovetsy (2005): 

O humor desempenha essa função democrática dupla: permite ao indivíduo libertar-se, 

mesmo que pontualmente, do amplexo do destino, das evidências, das convenções, de 

afirmar com tranquilidade sua liberdade de espírito e, ao mesmo tempo, impede que seu 

ego se leve a sério, que crie uma imagem “superior” ou altiva, que se manifeste sem 

controle de si mesmo, impulsiva ou brutalmente. O humor pacifica o relacionamento 

entre as pessoas, anula as causas de atritos mantendo a exigência da originalidade 

individual. É a isso que se deve o prestígio social do humor, código de educação 

igualitária que é preciso conceber aqui como um instrumento de socialização paralelo 

aos mecanismos disciplinares (p. 132-133). 

 

Possenti, em sua obra Os humores da língua: análises linguísticas de piada (1998), afirma 

que analisar piadas é interessante “porque são quase sempre veículo de um discurso proibido, 

subterrâneo, não oficial” (p. 26). Para esse autor, os discursos não oficiais dizem respeito ao que 

não é comum correntemente de se afirmar, como 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 dedicados e sábios), 

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 (p. 26). 

 

Na visão de Possenti, o fato de as piadas terem como um de seus instrumentos o uso de 

estereótipos as tornam “mais facilmente compreensíveis para interlocutores não-especializados”, 

visto, geralmente, tratar de temas já conhecidos do público, como por exemplo: português é 

burro, gaúcho é efeminado, loira é burra, japonês tem pênis pequeno, judeu só pensa em dinheiro. 

Além disso, o linguista e professor da Universidade Federal Fluminense, Fernando Afonso de 

Almeida, em seu livro Linguagem e humor (1999), declara que o humor: 

Desperta a consciência crítica ao redimensionar o rigor social e a transcendência. Não 

é sem razão que as culturas preveem na sua “programação” períodos de suspensão da 

ordem social vigente: momentos de trégua, como o carnaval, marcados pela 

transgressão das leis ordinárias” (p. 12). 

 

Eco (2003), em sua obra O nome da Rosa evoca a questão da importância revolucionária 

do poder do humor e do riso.  Segundo ele, o riso: 

libera o aldeão do medo do diabo, porque na festa dos tolos também o diabo aparece 

pobre e tolo, portanto, controlável, e o riso seria designado como arte nova, 

desconhecida até de Prometeu, para anular o medo. Para o aldeão que rir, naquele 

momento, não lhe importa morrer (ECO, 2003, p. 455). 

 

Em terceiro lugar, o presente trabalho pretende contribuir para ampliar a bibliografia na 

área dos estudos de humor e sua relação intrínseca com a linguagem; pois poderá fornecer 

subsídios para a compreensão do viés pragmático da criação de textos humorísticos, segundo os 
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estudos de linguagem. Dessa forma, estudos desenvolvidos na área da LC deve servir para 

elucidarmos a natureza do discurso humorístico.  

Segundo Mel Helitzer, professor da Universidade de Ohio, onde ministra a disciplina 

Humor Writing e autor do livro Comedy Writing Secrets (2005), “as corporações midiáticas estão 

famintas a caça de profissionais, que possuem a habilidade de usar o humor como ferramenta 

persuasiva”21 (p. 303), e que por essa razão há uma grande demanda no mercado para 

profissionais do humor, conforme Helitzer: 

A maior das mudanças na indústria humorística nos últimos dez anos tem sido a procura 

por escritores profissionais. Não há escritores suficientemente qualificados atualmente 

para preencher as demandas22 (2005, p. ix). 

 

Dentro desse panorama, esta pesquisa surgiu enquanto frequentei a classe de Dramaturgia 

Teatral, com o ator, roteirista e diretor Diego Molina, no Teatro Serrador, em maio/julho de 2012, 

em um curso patrocinado pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Durante o curso fomos 

instigados a escrever roteiros que atraíssem o sucesso – reconhecidos pelo público, e quiçá, 

também, da crítica. Mesmo o curso não tendo pretensões de treinar a escrita de roteiros de 

comédia stand-up, este foi a mola propulsora que incutiu em mim o desejo de compreender como 

grandes comediantes conseguiam conquistar a atenção de seu público, e consequentemente 

alcançar o sucesso. Eu me indagava: o que leva a plateia a entrar em sintonia com o comediante 

e entender suas piadas? Como estudante de linguística, comecei a ligar os pontos e pude 

encontrar, para minha surpresa, várias teorias sobre o humor na área (ATTARDO, 1994; 

RASKIN, 1985; FILLMORE, 2002; KOESTLER, 1983; COULSON, 2001; dentre outros). E, 

por que não escrever a respeito? Portanto, a presente dissertação é fruto de minhas indagações. 

 Quanto aos objetivos, o cerne de nossa pesquisa é tentar explicar, com base nas teorias da 

LC e sua correlação com as teorias do humor, como ocorrem a construção e a compreensão de 

sentidos do discurso humorístico. Nossa análise tem como foco um espetáculo de comédia stand-

up. Nosso objetivo principal é identificar os mecanismos cognitivos envolvidos na compreensão 

do discurso humorístico nesse gênero específico. Nossa hipótese parte dos estudos de Fauconnier 

(1997, 1998, 2002, 2003) que sugere que podemos compreender o discurso humorístico através 

da identificação dos frames. Outros autores também afirmam a importância do conceito de frame 

para a compreensão do discurso, como: Fillmore (1985), Ritchie (2004) e Coulson (2001). 

                                                           
21 No original, “And corporations are hungry to find people who have the ability to use humor as a persuasive tool”. 
22 No original, “The biggest change in the humor industry in the last ten years has been the need for professional 

writers. There are just not enough qualified writers today to fill the increasing need”. 
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Segundo Fauconnier (1997, 2002, 2005) e Coulson (1997, 2001). Com o intuito de investigar 

nosso tema, partimos das seguintes perguntas de pesquisa: 

 

(i) Como a LC explica a construção e compreensão de sentidos do discurso 

humorístico? 

(ii) Segundo os teóricos da LC, como podemos explicar o motivo pelo qual somente 

parte da plateia consegue alcançar o efeito de humor pretendido pelo comediante, 

enquanto a outra parte, às vezes, não o compreende? 

(iii) Como podemos mapear a construção e compreensão de sentidos de um 

espetáculo de comédia stand-up utilizando as teorias do humor aliadas à LC? 

 

Esta dissertação organiza-se em cinco capítulos. Nesta introdução, discutiu-se: o tema, o 

objeto de estudo, as hipóteses, os objetivos que nortearam a presente pesquisa, como também 

indicamos os teóricos e as teorias pesquisadas.  

No capítulo 2, tratamos do referencial teórico. Na seção 2.1, discorremos sobre as bases do 

espetáculo de comédia stand-up, dividindo-a em subseções, quais sejam: na subseção 2.1.1, 

abordamos brevemente o histórico da comédia; o que compreendemos por riso, cômico e por 

humor. Na subseção 2.1.2, nosso foco recaiu sobre o surgimento do Stand-up comedy. Já na 

subseção seguinte, 2.1.2.1, seguimos descrevendo suas particularidades quanto a estrutura, 

gêneros, e temas principais. Na subseção 2.1.3, citamos os temas principais abordados pelo 

comediante Chris Rock e o papel da arte como forma de crítica sociocultural.  

Na seção 2.2, descrevemos suscintamente as três principais teorias do humor: 

superioridade, alívio, incongruência. Incluímos, aqui, nesta seção, a teoria da bissociação, por 

acreditarmos ser esta o elo entre as três anteriores, consideradas principais. Na seção 2.3 

Linguagem e Cognição, discorremos sobre a ligação existente entre a cognição e a linguagem, 

evidenciando que a compreensão discursiva está fundamentada na experiência de mundo dos 

indivíduos e, que dessa forma irá ser evidenciada através do conhecimento extralinguístico, tanto 

quanto do linguístico. Na subseção 2.3.1, contrastamos a concepção de mente segundo a visão 

objetivista e a experiencialista, examinando as questões que envolvem o conceito a respeito da 

compreensão da razão e sentido. Na subseção 2.3.2, esclarecemos a importância da categorização 

e demonstramos como ela é algo intrínseco ao ser humano, pois a todo tempo estamos 

categorizando mesmo sem termos consciência do fato. A seguir, falamos da teoria prototípica e 
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dos MCIs. Na subseção 2.3.3, assinalamos os conceitos de conhecimento não linguístico, 

enciclopédico e contextual. E na subseção 2.3.4, delineamos os conceitos de frame, espaços 

mentais e também sua extensão, a mesclagem conceptual. Ambos conceitos coexistem para 

explicar a forma como nossos pensamentos e, consequentemente nossa linguagem estão 

diretamente associados. Através deles, a LC esclarece como os sentidos do discurso são 

construídos. Na subseção 2.3.5, tratamos de relacionar a importância da identificação e do uso 

de metáforas no discurso humorístico, como também evidenciar suas principais características, 

segundo a nova visão de Lakoff e Johnson que aborda sobre a TMC (teoria da metáfora 

conceptual); tendo em vista os autores Fauconnier e Turner a usarem durante as análises da 

mesclagem conceptual.  

 No Capítulo 3, tratamos da Metodologia, onde introduzimos noções sobre a pesquisa de 

base qualitativa, demonstrando como ocorreu a escolha, leitura e análise do corpus. Assim 

também descrevemos os procedimentos de análise, que envolveram dois passos diferenciados, 

em concordância com a tese da LC, de que para compreendermos os sentidos de um discurso 

teremos que atentar para o conhecimento linguístico tanto quanto para o conhecimento não 

linguístico (COULSON; OAKLEY, 2005). Dessa forma, de um lado fazemos uso do processo 

de mesclagem, em que se identificam os frames principais, os set-ups, punch-lines e tag-lines e 

as projeções de sentidos que ocorrem entre os espaços mentais. Em um segundo momento, 

identificamos os mecanismos geradores de humor e o conhecimento de mundo, utilizados pelo 

comediante em seu roteiro de comédia stand-up. 

 No Capítulo 4, partimos para a análise do corpus e discussão dos trechos selecionados do 

espetáculo Kill the Messenger E relatamos a síntese dos resultados obtidos a partir da 

compreensão de sentidos. E, finalmente, no capítulo 5, discutimos as considerações finais, 

apontando as limitações de pesquisa e as perspectivas futuras. 
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2. HUMOR E COGNIÇÃO 

___________________________________________________________________________ 

2.1. As bases do espetáculo de stand-up 
O riso é uma das coisas mais profundas que 

pode acontecer a um ser humano. Quando 

você faz alguém rir, você evidentemente o 

acertou bem onde ele vive – no âmago23 

(BURROWS, 1976, p. 6). 

 

Os espetáculos de comédia até hoje em dia existem para entreter um determinado tipo de 

público, e o objetivo do artista, ainda é, mesmo depois de tantos séculos de história, o de trazer 

uma satisfação, causar prazer, anestesiar mentes e corpos, exaustos pelo cotidiano desgastante.  

Mesmo que junto ao humor o público também seja alvo de certas lições que os incite à 

contemplação da ética e dos valores morais, no final, o que conta é o entretenimento. Dessa 

forma, vê-se que o objetivo real será fazer o público rir um pouco, pois como diz o velho ditado 

popular: “Rir é o melhor remédio”. Sendo assim, o termômetro que irá medir o sucesso do 

comediante é o riso, se forem poucos, pouco sucesso, se forem muitos, sucesso absoluto. Mas, 

afinal por que rimos? O que causa o riso? Raskin (1985) afirma que esta é a principal pergunta 

de pesquisa do humor (TRAVAGLIA, 1990, p. 61). Nesta dissertação, não temos a intenção de 

buscar respostas para esta pergunta em particular, pois acreditamos que elas são incontáveis. 

Porém, em nossa dissertação, pretendemos focar em uma resposta a uma pergunta similar 

a esta: por que rimos num espetáculo de stand-up? Segundo nossa investigação, com base nas 

teorias do humor e na LC, rimos porque percebemos uma certa incongruência no que foi dito. 

Dessa forma, provavelmente, riremos (ou não) daquilo que estiver à margem do culturalmente 

aceito. Num espetáculo de comédia stand-up a ausência do riso acontece porque podemos 

interpretar a cena descrita de formas diferentes daquela sugerida pelo comediante, onde não 

ocorre a ativação dos frames sugeridos pelo comediante. Em linhas gerais, interpretamos o 

mundo através de uma lente própria, que, segue uma propensão a aceitar como válido um modelo 

de mundo que representará este ou aquele modelo cultural e conceptual em maior consonância 

com nosso sistema de valores.  

 Sendo assim, vendo por esse prisma, podemos entender o porquê de algumas pessoas 

dizerem que não acharam nenhuma graça em determinada piada ou narrativa cômica, pois 

                                                           
23 No original, “A laugh is one of the most profound things that can happen to a human being. When you make a 

man laugh, you have evidently hit him right where he lives – deep”. 
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segundo o sistema de valores daquela pessoa ou grupo social, o que foi dito não irá fazer nenhum 

sentido, não despertará nenhum gatilho de humor, e poderá até chegar a ser interpretado como 

algo de mau gosto e politicamente incorreto. Em suma, entender o humor, o cômico, o riso é 

antes de tudo entender como nós, seres humanos, compreendemos também o mundo a nossa 

volta. Por essa razão, nossa dissertação busca suas bases na LC por esta vertente teórica possuir 

suas bases na Ciência Cognitiva, tema sobre o qual discorreremos na seção 2.3. 

 Após esta breve introdução, cabe-nos agora situar e conceituar o humor e todas as suas 

nuances, quais sejam elas:  a comédia, o cômico e o riso, para depois, na seção 2.3, descrever as 

teorias da LC, atinentes à nossa pesquisa, tais quais: frames, espaços mentais, mesclagem e 

metáforas conceptuais. Por fim, no capítulo 4, partimos para análise propriamente dita do roteiro 

Kill the Messenger do comediante Chris Rock.  A seguir, descrevemos alguns dos estudos mais 

relevantes sobre o humor, seguindo as bases históricas das épocas: Grega, Romana, Idade Média, 

até chegarmos aos estudos Contemporâneos. Buscamos manter relações entre as definições mais 

conhecidas dessas épocas, para assim termos uma visão ampla sobre os conceitos que servirão 

de suporte teórico para nossa análise do corpus. 

 

2.1.1 A comédia, cômico, riso e o humor 

O humor, como a poesia, possui um 

conteúdo extra. Funciona tanto quanto o 

grande fogo ardente, que é a Verdade24 

               (E.B.White, 1954, p. 103) 

 

Sanders (1995) relata que a história da criação do mundo, segundo manuscrito do antigo 

Egito, não traz nenhum deus se manifestando e ordenando através de palavras. Esse autor 

sustenta que “No início deu-se o riso”25 (1995, p. 2). Comungando com essa mesma ideia, 

encontra-se Minois (2003), este afirma que “O universo nasceu de uma enorme gargalhada” (p. 

22), e ressalta que existiu um papiro alquímico datado por volta do século III, chamado de papiro 

de Leyde no qual é narrada a criação. Segundo essa obra: 

Tendo rido Deus, nasceram os sete deuses que governaram o mundo... Quando ele 

gargalhou, fez-se a luz... Ele gargalhou pela segunda vez: tudo era água. Na terceira 

gargalhada, apareceu Hermes; na quarta, a geração; na quinta, o destino; na sexta o 

tempo; Depois, pouco antes do sétimo riso, Deus inspira profundamente, mas ele ri tanto 

que chora, e de suas lágrimas nasce a alma. (MINOIS, 2003, p. 20). 

 

                                                           
24 No original, “humor, like poetry, has an extra content. It plays close to the big hot fire which is Truth”. 
25 No original, “In the beginning was laugh”. 
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Perret (2007) afirma que “Todo mundo faz piadas”26 (p. 6), dessa maneira, observa-se que, 

a comédia é “uma forma de arte praticada universalmente”27 (p. 5). Nesta seção, conceituamos 

comédia, cômico, riso e humor. Independentemente da época, todos esses conceitos andam lado 

a lado. Bremmer e Roodenburg (2000) enfatizam que é difícil encontrar uma “teoria abrangente 

para o humor e o riso” (p. 16).  Essa opinião também é comungada por Maurice Charney, editor 

do livro Comedy: a geographic and historical guide, publicado em 2005, em dois volumes, o 

qual afirma: 

não existe um teoria unificada para a comédia, que explique o que ela é e como funciona. 

Ela pode estar associada ao riso, mas não necessariamente. As tentativas de a distinguir 

do humor, como Sigmund Freud o fez, não tiveram muito êxito e, os termos são 

geralmente usados em alternância28 (2005, p. 1). 

 

Percebe-se assim, que delimitar a comédia e suas nuances é algo incerto, devido a seu 

caráter híbrido29. Dessa forma, nesta dissertação, apresenta o que dizem a respeito desse tema os 

principais teóricos da área. 

 Brandão (1990) afirma que a etimologia da palavra comédia advém do grego ‘komoidía’, 

onde temos: “‘kômos’ = procissão jocosa + ‘oide´= canto + ia” (BRANDÃO, 1990, p. 73). E seu 

significado seria “canto de um grupo de foliões” (p. 71). Segundo esse autor, este “gênero já era 

conhecido em Atenas no início do séc.V a.C” (p. 71). Para Aristóteles a comédia nasceu da 

improvisação e das apresentações dos cantos fálicos. Segundo Brandão, os cantos fálicos na 

Grécia faziam parte das procissões solenes, nas quais era costume se escoltar um falo, daí o nome 

Falofórias. (cf. BRANDÃO, 1990). Brandão enfatiza o caráter conflitante, incongruente e 

absurdo da comédia quando afirma: “a comédia é o antônimo da tragédia, já que sua finalidade 

é contemplar a vida de um ponto de vista antitético30” (p. 71). Brandão assinala que a comédia 

antiga era “uma sátira pessoal violenta” (1990, p. 75). Talvez por esta razão, por questões 

políticas, tenha surgido após a tragédia. Ainda no séc. V há ataques ao sistema político da época, 

Aristófanes, com suas onze comédias condena e também satirizar os abusos e vícios dos 

                                                           
26 No original, “Comedy is a universally practiced art form”. 
27 No original, “Everybody does jokes”. 
28 No original, “there is no unified theory of comedy, explaining what comedy is and how it Works. It may be 

connected with laughter, but not necessarily. Attempts to distinguish comedy from humor, as Sigmund Freud did, 

have never met with much success, and the terms are usually used interchangeably”. 
29 Híbrido se refere a algo que resulta da mistura de dois ou mais elementos diferentes. Disponível em: < 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hibrido>. Acesso em 9 jun.2015. 
30Antitético é aquilo que pode ser relacionado ao oposto, sentido de contrário, ambiguidade.  Disponível em: 

<http://www.dicionarioinformal.com.br/antitetico/>. Acesso em 18. Mai.2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hibrido
http://www.dicionarioinformal.com.br/antitetico/
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poderosos da época (1990, p. 76), ou seja, mostrar aos atenienses as falhas de seus próprios 

governantes. 

O escritor Umberto Eco, em sua obra O nome da rosa, cita um livro considerado perdido, 

o qual versaria sobre a comédia. Tal livro é considerado como o segundo livro da Poética, de 

autoria de Aristóteles31, filósofo grego, o - Tractatus Coislinianus. No Brasil, Tratado 

Coisliniano32, foi traduzido pelo Grupo de pesquisa do projeto OUSIA, coordenado pelo 

Professor de Filosofia da UFRJ Fernando Santoro e traz a classificação da Literatura mimética 

que se divide em narrativa e dramática. Dentre a Literatura mimética dramática temos: comédia, 

tragédia, mímica e sátira. Faz-se parênteses, agora, para notar que o Tratado Coisliniano 

apresenta uma definição de comédia, que expomos aqui: 

Comédia é uma imitação de uma ação risível e desprovida de grandeza, acabada, 

separada em cada uma das partes no tocante aos formatos; representada por atores e 

também por meio de narrativa, consumando pelo prazer e pelo riso a purgação destas 

afecções; tem como mãe o riso (TRATADO COISLINIANO, IV). 

Seguindo nesta direção, Carlson (1997) revela que na Teoria Romana, vê-se que nos 

prólogos de Terêncio (185-159 a. C), já existiam alguns textos referindo-se à comédia. Cícero33, 

na obra II De oratore34, em português, O orador, sugere que "convém a um orador provocar o 

riso, e isso por vários motivos". Carlson também comenta que Cícero não considerava a comédia 

como sendo um gênero dramático, mas sim uma “fonte geral do efeito oratório” (CARLSON, 

1997, p. 22). Carlson ainda complementa dizendo que Cícero acreditava ser a comédia um tipo 

de método, o qual consistia “de estimular o riso nos ouvintes por meio da linguagem” (p. 22). 

Graf (2000) destaca que Cícero: “discutiu o humor para leitores classe “A”, com uma única 

finalidade: entreter e divertir o público, mas sem que com isso se perdesse a dignidade” (apud 

BREMMER; ROODEMBURG, 2000, p. 18). 

 Em linhas gerais, a obra de Cícero “recupera traços das observações de Aristóteles e serve 

como uma das fontes principais para o tratado de Quintiliano36” (MIOTTI, 2009, p. 246). Nesse 

                                                           
31 Aristóteles (Estagira , 384 a. C. - Atenas, 322 a. C.) foi um filósofo grego e aluno de Platão. É visto como um dos 

fundadores da filosofia ocidental. Seus escritos abrangem diversos assuntos, como a física, a metafísica, as leis da 

poesia e do drama, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia e a zoologia.  Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Aristóteles>. Acesso em: 6 jul. 2014. 
32Tradução do Tractatus Coislinianus. Disponível em: 

<http://www.academia.edu/483489/TRATADO_COISLINIANO>. Acesso em: 20 ago. 2014. 
33 Marco Túlio Cícero (Arpino, 106 a. C. - Formia, 43 a. C.), foi um filósofo, orador, escritor, advogado e político 

romano. É normalmente visto como sendo uma das mentes mais versáteis da Roma antiga. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cícero. Acesso em: 6 jul. 2014. 
34 De Oratore é um livro sobre retórica escrito por Cícero em 55 a. C. 
36 Marco Fábio Quintiliano (Calagurris, 35 - 95) foi um orador e professor de retórica romana. Sua obra mais famosa 

é Institutos de Oratória, redigida em 12 livros. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Quintiliano>. Acesso 

em: 12 out. 2014. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estagira
https://pt.wikipedia.org/wiki/384_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antiga_Atenas
https://pt.wikipedia.org/wiki/322_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_%28Arist%C3%B3teles%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica_%28Arist%C3%B3teles%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica_%28Arist%C3%B3teles%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zoologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aristóteles
http://www.academia.edu/483489/TRATADO_COISLINIANO
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arpino
http://pt.wikipedia.org/wiki/106_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Formia
http://pt.wikipedia.org/wiki/43_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orat%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cícero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADcero
http://pt.wikipedia.org/wiki/55_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/35
http://pt.wikipedia.org/wiki/95
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Institutos_de_Orat%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quintiliano
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diálogo, escrito em 55 a. C, Cícero levanta cinco questões, segundo Xavier (2012, p. 53), quais 

sejam: (1) Qual a natureza do riso?; (2) O que produz o riso?; (3) Convém ao orador querer 

excitar o riso?; (4) que ponto o orador deve empregar o riso?, e (5) Quais são os gêneros do 

risível? Vemos, portanto, que as indagações relativas ao riso são as mesmas indagações que 

acalentaram o pensamento de inúmeros intelectuais desde antes da época Cristã. Após Cícero ter 

levantado estas questões, observa-se também o interesse de Quintiliano a respeito do riso e do 

humor. Esse autor continua a descrever sobre o riso e suas características em sua obra dedicada 

ao ensino da Retórica: 

No terceiro capítulo desse livro, o autor recupera e sistematiza reflexões sobre o 

fenômeno e a utilidade do riso que visam esclarecer a natureza do que o desencadeia, 

além de regulamentar o emprego do risível considerando critérios muito bem 

demarcados (o enunciador, as circunstâncias, os gêneros humorísticos etc.). O tratado 

sobre o humor (De risu) proposto por Quintiliano se insere na súmula da formação do 

orador de sua época (MIOTTI, 2009, p. 246). 

 

Mais em consonância com nossa análise do roteiro de stand-up, Tzestes (c.1110-1180), já 

no período Medieval assinalava que a comédia: “trata de ficções das coisas do dia a dia” (apud 

CARLSON, 1997, p. 29). Na Idade média, nos mosteiros, a regra era abolir o jogo e o riso (cf. 

MORREALL, 1997).  Segundo Carlson (1997), para Tzestes, o objetivo da tragédia “é levar os 

espectadores à lamentação; o da comédia, fazê-los rir. O alvo da comédia, portanto, é uma espécie 

de equilíbrio social” (1997, p. 29). Nessa mesma direção, caminha Rapin, quando assinala que a 

comédia teria uma função social, pois poderia servir para: “curar os espectadores de seus erros e 

corrigi-los graças ao receio de serem escarnecidos” (CARLSON, 1997, p. 102). Com mais 

simplicidade, Teofrasto conceitua comédia, quando diz ser “um episódio do cotidiano que não 

envolve perigos sérios” (ATCKINS, 1954, p. 159). Outra definição que citamos aqui é a de 

Mendoza38. Esse autor declara que a comédia “começa na desgraça, resolve-se no meio e termina 

na alegria, felicidade e satisfação” (p. 33). 

 Propp (1992) afirma que Aristóteles partia do conceito de tragédia para definir a “essência 

da comédia” (p. 18), por esta ser o seu oposto. Para Aristóteles, a comédia parte do exagero, pois 

“representa as pessoas piores do que elas são” (1992, p. 134). Para Miles (2005), enquanto a 

tragédia “observa as distinções que existem entre os homens” (p. 24), a comédia, por sua vez, 

aponta as semelhanças. Bérgson (1983) também caminha nesse sentido, quando diz: 

A comédia pinta caracteres com que nos deparamos antes, com que deparamos em 

nosso caminho. Ela assinala semelhanças. Tem por alvo expor tipos diante de nós. 

Criará até, se preciso, tipos novos [...] O próprio título das grandes comédias é já 

significativo. O misantropo, O Avarento, O jogador, O Distraído etc. (p. 85). 

                                                           
38 Dom Inigo Lopez de Mendoza. Obras, Madrid, 1852, p. 94.  
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Percebe-se, diante do exposto, que a comédia apresenta várias características que lhe 

conferem uma complexa posição. Desse modo, a comédia trata de uma provocação, que visa 

colocar nosso sistema de conhecimentos e valores em xeque ou no mais manter nosso interesse, 

como nos assinala Charney (2005), pesquisador da comédia: “Toda literatura da comédia 

depende de surpresas e anomalias para manter os leitores interessados” (p. 3). Segundo esse 

autor: 

é óbvio que o riso não pode ser o único critério para a comédia, mesmo que esperemos 

que este seja um efeito importante das piadas. Porque, claramente, existem piadas que 

trabalham contra o riso e frustram a audiência pela ausência da esperada punch-line39 

(CHARNEY, 2005, p. 2). 

 

Nos espetáculos de stand-up, como o escolhido para o corpus na presente dissertação, 

podemos observar claramente isso ocorrendo, pois percebemos que há momentos em que o 

comediante parece apenas estar fazendo algumas observações a respeito de determinado tema ou 

pessoa; sem a pretensão real de gerar ou acionar algum mecanismo de riso na plateia. Porém, é 

necessário observar que existe uma estrutura no roteiro da comédia de stand-up que impõe uma 

linearidade presente na história que é narrada pelo comediante, com início, meio e fim (punch-

line). Não é gratuito que o comediante de stand-up faça observações. Bérgson enfatiza que a 

comédia nasce do “gênero de observação” (1983, p. 87). Esse autor, quando fala da comparação, 

diz que: 

Trata-se de uma observação exterior. Por mais curioso que o autor cômico possa ser dos 

ridículos da natureza humana, não irá, penso eu, ao ponto de procurar os seus próprios. 

Aliás, ele não os encontraria: só somos risíveis pelo aspecto de nossa pessoa que se furta 

a nossa consciência (1983, p. 87). 

 

Com efeito, o que Bérgson não esperava (talvez) era que no futuro fosse surgir um gênero 

de comédia que se mostrasse oposto a essa sua teoria, que diz que os comediantes não falam de 

si mesmos. Mas no gênero de comédia stand-up os comediantes passam grande parte do 

espetáculo dirigindo suas observações a nível pessoal. 

 Em seguida, nesta dissertação, trataremos de abordar o cômico. Baudelaire (1956) diz que 

o cômico “é uma das marcas mais óbvias do satânico no homem”40 (p. 115). Vladímir Propp, em 

sua obra Probliémi Komisma i smiekha, em português intitulado: Comicidade e Riso, assinala 

                                                           
39 No original, “it is obvious that laughter cannot be the sole criterion for comedy, although we would hope that it 

is an important effect of jokes. But there are clearly jokes that work against laughter and frustrate the listener by 

the absence of the expected punch line”. 
40 No original, “the comic is one of the more obvious marks of the satanic in man”. 
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que nas teorias estéticas dos séculos XIX-XX, o cômico era considerado o oposto do trágico, 

segundo ele: “Para a estética do idealismo romântico era natural fundamentar qualquer teoria 

estética no sublime e no belo e opor-se ao cômico, como algo baixo e contrário ao sublime” (p. 

18). O cômico, para Aristóteles, Bérgson e Propp, segundo Xavier “está relacionado ao defeito, 

ao disforme, ao que foge à regra e/ou rompe com o que é aceito como verdade absoluta do 

comportamento social” (XAVIER, 2012, p. 62). Seguindo nesse sentido, de modo geral, o 

estudioso do cômico, Propp assinala: 

Na definição do cômico figuram exclusivamente conceitos negativos: o cômico é algo 

baixo, insignificante, infinitamente pequeno, material, é o corpo, é a letra, é a forma, é 

a falta de ideias, é a aparência em sua falta de correspondência, é a contradição, é o 

contraste, é o conflito, é a oposição ao sublime, ao elevado, ao ideal, ao espiritual, etc. 

(1992, p. 20). 

 

De certo modo Propp discorda do que diz Hartmann quando esse afirma que “A comicidade 

tem sempre a ver com o exagero” (apud PROPP, 1992, p. 88). Afinal, de acordo com Propp, o 

exagero “é cômico apenas quando desnuda um defeito. Se este não existe, o exagero já não se 

enquadra no domínio da comicidade” (p. 88). Segundo Propp, o cômico ocorre nos pequenos 

reveses “desagradáveis”, que ocorrem no dia a dia de cada indivíduo. Logo, são “circunstâncias 

banais” e que acontecem “brusca e inesperadamente” (p. 94), como por exemplo: quando estamos 

na rua e somos surpreendidos por uma chuva forte, ou quando deixamos cair alguns pacotes no 

chão, ou quando o vento nos leva o chapéu, ou tropeçamos de repente. 

 Propp reserva o capítulo dezoito de sua obra, para discorrer sobre o riso, desenvolvendo 

assim um estudo sobre “Os instrumentos linguísticos da comicidade”, no qual afirma que “A 

língua não é cômica por si só, mas porque reflete alguns traços da vida espiritual de quem fala, a 

imperfeição de seu raciocínio” (1992, p. 119). Propp assinala que “A língua constitui um arsenal 

muito rico de instrumentos de comicidade e zombaria” (p. 119) e cita alguns, como por exemplo: 

trocadilho, paradoxo, ironia, tiradas41. O trocadilho ou como também é denominado na literatura 

- o calembur, “é uma brincadeira baseada no emprego cômico de palavras semelhantes quanto 

ao som, mas diferentes quanto ao significado” (1992, p. 120). De acordo com esse teórico, no 

caso do paradoxo, observa-se sua ocorrência, quando há “sentenças em que o predicado contradiz 

o sujeito ou a definição do que está para ser definido” (1992, p. 124). Propp chega a assinalar 

que o escritor Oscar Wilde fazia muito uso do paradoxo; podemos notar um exemplo em seu 

artigo que trata sobre a mentira, no qual Wilde enfatiza que “cada verdade é mentirosa, e que 

                                                           
41 O termo “tiradas”, acompanha uma nota de rodapé do tradutor, que indica que ostrotá (termo russo) pode ser 

entendido como “chiste”, ou, “pilhéria”. 
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apenas a mentira é verdadeira” (p. 124). Citamos outro exemplo de Propp, quando diz: 

“Hipocondríaco é o homem que se sente bem somente quando se sente mal”. Dessa forma, 

percebe-se que o humor lida com contradições, enganos, duplos sentidos e etc. Observamos, por 

fim, o que Propp declara sobre a ironia: “sua definição não apresenta muitas dificuldades”, 

embora suas formas sejam “muito variadas” (1992, p. 125), segundo ele, “na ironia expressa-se 

com as palavras um conceito, mas se subentende (sem expressá-lo por palavras) um outro, 

contrário” (p. 125). 

 Travaglia diz que para Bérgson “o cômico exprime antes de tudo uma certa inadaptação 

particular da pessoa à sociedade” (BÉRGSON, 1947, p. 101, apud TRAVAGLIA, 1990, p. 70). 

Podemos perceber o quanto é precisa a observação de Bérgson quando ele retrata sua opinião 

sobre o cômico, visto serem tais instrumentos, como citados anteriormente: trocadilho, paradoxo, 

ironia e tiradas, um meio de nos desligarmos da pressão social, uma forma imaginativa e criativa 

de nos afastarmos daquilo que nos incomoda, como também uma forma de demonstrar nossa 

inconformidade com o status quo. Para Nietzsche o cômico indica uma mudança de posições, 

como esse autor relata: 

Quando se considera que por centenas de milhares de anos o homem foi um animal 

extremamente sujeito ao temor, e qualquer coisa repentina ou inesperada o fazia 

preparar-se para a luta, e talvez para a morte, e que mesmo depois, nas relações sociais, 

toda a segurança repousava sobre o esperado, sobre o tradicional no pensar e no agir, 

então não nos deve surpreender que, diante de tudo que seja repentino e inesperado em 

palavras e ação, quando sobrevém sem perigo ou dano, o homem se desafogue e passe 

ao oposto do temor: o ser encolhido e trêmulo de medo se ergue e se expande – o homem 

ri. A isso, a essa passagem da angústia momentânea à alegria efêmera, chamamos de 

cômico (2000, p. 129 apud PETERS, 2013, p. 45). 

 

De acordo com as estéticas burguesas podemos distinguir dois tipos de comicidade: as de 

ordem superior e as de ordem inferior. Segundo Propp (1992, p. 21), para Kirchmann a causa da 

comicidade sempre será a “ação insensata ou absurda”. Esse autor divide o cômico, em “cômico-

fino” e “cômico-grosseiro”. Nesse sentido, Kirchmann destaca: “Se o absurdo comparece em 

grau elevado [...] então o cômico é grosseiro, se o absurdo for menos explícito [...] então o cômico 

é fino” (p.  21). Na visão de Volkelt (PROPP, 1992), o cômico grosseiro “é setor preferencial da 

literatura popular, embora também se encontre em outros escritores”, dentre eles Shakespeare, 

“muito rico neste tipo de comicidade” (PROPP, 1992, p. 21). Observa-se que, de acordo com 

Volkelt: “De uma maneira geral, Shakespeare, mais do que qualquer outro poeta, reúne uma 

dissolução animalesca a uma licenciosidade repleta de humor” (p. 21). Agora, o que propomos 

evidenciar, neste trabalho, a título de exemplo, é a produção cômica de Shakespeare. Para tanto, 

citamos Mikesell (2005, p. 542), que lista uma variedade de peças que se encaixam nessa 
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temática, dentre elas:  The Comedy of errors, The Two Gentlemen of Verona, The Merchant of 

Venice, Much Ado about Nothing, As You Like It, All’s Well That Ends Well. 

Mikesell alerta-nos para o fato de que as peças de Skakespeare “tratavam de questões 

sociais urgentes, num tempo de mudanças e instabilidades sociais”42 (2005, p. 558). Nos roteiros 

Shakespearianos, como indica Mikesell, “O paradigma cômico é extraordinariamente fértil e 

elástico, oferecendo oportunidades não somente para explorar as questões sobre casamento, 

como também para desafiar o gênero e as hierarquias de classe”43 (2005, p. 558). Podemos inferir 

em nossa análise que o fato de os heróis e heroínas das peças Shakespearianas viajarem, 

realizarem uma mudança física, pode servir como uma metáfora psicológica para a mudança de 

posição ideológica, assumida por cada um desses personagens, a partir dos acontecimentos que 

se desenrolam durante a trama. Essa analogia vem ao encontro ao que diz Mikesell “Praticamente 

em todas as comédias, os heróis e heroínas viajam [...] a ação da peça começa e termina em um 

lugar específico, geralmente, na corte ou cidade, enquanto, o clímax central ocorre em um outro 

lugar”44 (2005, p. 545). Podemos perceber que, tanto nas comédias de Shakespeare, como nos 

espetáculos de comédia stand-up, os autores levam a plateia/público a irem de um ponto de vista 

ao outro, em uma determinada situação vivenciada cotidianamente por algum indivíduo. 

Shakespeare colocava os personagens em um local diferente, como a floresta, para evidenciar a 

mudança de perspectiva. Nota-se aqui, que o discurso humorístico tem como característica levar 

o público a fazer esta viagem também, só que desta vez, apenas mental, uma mudança de 

pensamento, na qual são apontados outros valores e outras maneiras de enxergar o mundo e a 

realidade da situação apresentada. 

 Como foi dito por Mikesell, as peças de Shakespeare estavam baseadas numa ação 

cômica, onde o roteiro servia para apresentar ao público, certas questões que costumavam apontar 

a instabilidade da ordem do status quo que era atacado em seu cerne. Dessa forma, fica claro 

então que o humor era, e ainda é, um veículo usado por roteiristas e dramaturgos, em sua missão 

de criticar a sociedade; visto que as comédias envolviam uma confrontação entre os menos e os 

mais poderosos membros das hierarquias políticas e sociais. 

 Prosseguindo em nossa discussão partimos para a conceituação do riso. De modo geral 

existe uma bibliografia considerável sobre o riso; alguns autores descrevem-no de forma 

                                                           
42 No original, “engaged urgent social issues in a time of social instability and change”. 
43 No original, “The comic paradigm is a remarkably fertile and elastic one, offering opportunities not only for 

exploring marriage but also for challenging gender and class hierarchies. 
44 No original, “In virtually all the comedies, the heroes and heroines travel [...] a frame setting, often in court or 

city, begins and concludes the action of the play, while it is crucial center takes place elsewhere”. 
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semelhante, e alguns discordam, em um ponto ou outro. Propp assinala que para Kant o riso “é 

o efeito (que deriva) de um fracasso repentino de uma intensa expectativa” (1992, p. 144). 

Percebemos que Kant chega próximo das definições existentes dentre as teorias do humor mais 

atuais, que declaram ser a quebra de expectativa uma das características do surgimento do riso 

nas narrativas humorísticas, nos cartuns e também nas piadas ou, por que não dizer, em todas as 

situações, nas quais se possa presenciar a ocorrência do humor. 

 Outra opinião sobre o riso é dada por Aristóteles, segundo esse autor, a causa do riso “são 

os erros e as deformidades que não causam dor ou injúria” (ENCK; FORTER; WHITLET, 1960, 

p. 6).  Como descreve Bremmer (2000): 

Platão e Aristóteles, os principais filósofos do século IV, opuseram-se ao humor 

grosseiro e à obscenidade, acentuando a necessidade do riso contido, inofensivo. Em A 

república, Platão declara que os guardiães do Estado ideal são proibidos de se entregar 

ao riso porque o riso exagerado é normalmente seguido de uma reação violenta (p.39). 

 

Minois (2003) relata, em seu livro História do Riso e do Escárnio, seu ponto de vista 

quando diz: “lendo as análises de Aristóteles sobre o assunto, tem-se a impressão de que os 

gregos de vinte e três séculos atrás riam como nós, com as mesmas nuances e pelas mesmas 

razões” (p. 18).  Bremmer (2000) assinala que o riso nem sempre foi algo bem aceito e que os 

pitagóricos (530 a. C) “foram os primeiros” a se oporem ao seu uso. Bremmer (2000) esclarece 

que nessa época: 

Deleitar-se com o humor e o riso abundante é eminentemente contrário a se esforçar 

para manter toda a vida sob controle, o que pode ser observado entre os pitagóricos, os 

espartamos e, em grau ainda mais alto, os cristãos ascéticos. Não deveria surpreender 

que um grupo social que tentava manter o controle sobre todos os tipos de expressão 

física, como comer, dormir e a sexualidade, também se opusesse ao riso (p. 43). 

 

A quebra de normas de conduta social há muito é vista como uma transgressão e taxada 

como inadmissível e inaceitável. Esclarecemos que essas normas sociais se baseiam de acordo 

com o código de cada sociedade, sendo esse último, implícito ou explícito. Propp (1992) enfatiza 

que “A transgressão desse código [...] é percebida como defeito e, a descoberta dele [...] suscita 

o riso” (p. 60). Segundo ele: 

a comicidade pode ter como causa diferenças não apenas sociais, mas de costumes, por 

exemplo, entre dois povos diferentes numa mesma época. Se todo povo possui suas 

próprias normas exteriores e interiores de vida, elaboradas no decorrer do 

desenvolvimento de sua cultura, será cômica a manifestação de tudo aquilo que não 

corresponde a essas normas.  É por causa disso que os estrangeiros, tão frequentemente, 

parecem ridículos. [...] Quanto mais ressaltada as diferenças, mais provável é a 

comicidade (PROPP, 1992, p. 62). 

 

Xavier (2009, p. 61) diz que “O riso não é de um só tipo”, ele ressalta que Propp descreve 

vários tipos de riso, dentre estes o riso de zombaria. Segundo Propp: “apenas este aspecto do riso 
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está permanentemente ligado à esfera do cômico” (1992, p. 28). Propp (1992) destaca que “tanto 

a vida física quanto a vida moral e intelectual do homem podem tornar-se objeto de riso” (p. 29).  

E que tanto na vida quanto na arte dá-se o mesmo, pois “nas obras humorísticas de qualquer 

gênero, o homem nos é mostrado naqueles aspectos que são objeto de zombaria também” (p. 29). 

Propp identifica uma questão considerada relevante para nossa análise, ele argumenta que “é 

possível existirem pessoas que não riem e que é impossível fazer rir” (1992, p. 31). Segundo 

Propp, o riso não é “obrigatório nem natural” (p. 31) e, que este fato, ocorre provavelmente por 

questões de ordem “histórica, nacional e pessoal”, pois para Propp: “Cada época e cada povo 

possui seu próprio e específico sentido de humor e de cômico, que às vezes é incompreensível e 

inacessível em outras épocas” (p. 32). Parafraseando Shakespeare, poderíamos indagar: rir ou 

não rir, eis a questão?  

 Propp também enfatiza que o riso é provocado pela “repentina e inesperada descoberta” 

de uma semelhança ou de algum defeito oculto. Quando este defeito não existe ou quando nós 

não o identificamos, não rimos” (p. 55). Propp destaca que o historiador soviético R. Iurêniev, 

foi quem melhor descreveu os diferentes tipos de riso: 

O riso pode ser alegre ou triste, bom e 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! (1992, 

p. 27-28). 

 

Bérgson, por sua vez, em sua obra Le Rire, publicada em 1940, na França, descreve um 

ensaio sobre a significação do cômico. Originariamente publicada em três artigos, na Revue de 

Paris, em 1899 (1983, p. 7), esse autor começa o primeiro parágrafo do capítulo 1 indagando: 

“Que significa o riso?, Que haverá no fundo do risível?” (p. 11). Para Bérgson, existem certas 

diretrizes que acompanham o surgimento do riso, são elas: insensibilidade, indiferença, eco, falta 

de emoção, o inesperado e o desvio. Insensibilidade, pois para que o humor ocorra, os indivíduos 

precisam estar tranquilos e indiferentes, pelo simples fato de que não se ri de alguém por quem 

sintamos piedade. Eco, pois para que o riso ocorra, é necessário que exista um outro, pois segundo 

Bérgson “O nosso riso é sempre o riso de um grupo” (p. 13). É necessária a falta de emoção, pois 

a sensibilidade impossibilitaria o indivíduo de conhecer e compreender o riso; ele frisa, 

pontuando que: “O maior inimigo do riso é a emoção” (p. 12), e que deve haver uma “anestesia 

momentânea do coração” para que aconteça o riso.  
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Bérgson, assinala que os acontecimentos trágicos vistos com um certo distanciamento, ou 

seja, com indiferença, insensibilidade, sem emoções, possibilitaria o indivíduo a ser apenas um 

observador da vida, como um “espectador neutro”. Inesperado, pois o riso acontece por ocasião 

do inesperado, segundo Bérgson, ri-se de alguém que sem querer “tropeça e cai” (p. 14). Como 

também, rimos do desvio; dos indivíduos que se comportam como sensatos, sendo loucos (p. 16). 

Comédia, cômico e riso conceituados passamos para a conceituação do humor. 

 Muito embora o termo humor tenha começado a ser usado por volta do século XVII 

(CHRISTENSEN et al., 2012, p. 5), seu uso e definição, ainda, causam dúvidas. Hurley, Dennett 

e Adams, autores da obra Inside Jokes: using humor to reverse-engineer the mind, dizem: “Como 

a música, o álcool, o tabaco, a cafeína e o chocolate, o humor é um vício”45 (2011, p. 1). Como 

Morreall declara: “Definir o humor apenas como ‘aquilo que nos faz rir’ é ser negligente e 

confuso, porque existe o humor que não nos faz rir, e existe circunstâncias que nos fazem rir [...] 

as quais não são humor de verdade”46 (1997, p. 24). Na história, segundo Manfio (2006), foi 

Hipócrates, considerado o pai da medicina, o primeiro a escrever a respeito do humor. Os 

dicionários e enciclopédias, com alguma divergência, trazem basicamente a mesma informação 

a respeito do humor. Originalmente, considerado um termo da medicina ocidental, o humor, 

segundo o Novo dicionário da Língua Portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda, é uma palavra 

originária do Latim – humore –, que significa “líquido”. Nas entradas do verbete humor, nesse 

mesmo dicionário, observamos que as definições descrevem um estado de ser, um modo de sentir 

do indivíduo, como observado em (4) “disposição de espírito”; em (5) “veia cômica; graça, 

espírito” e, em (6) “expressar o que é cômico”. 

 No dicionário etimológico Nova Fronteira o verbete humor amplia a descrição se 

comparado ao dicionário anterior, assinalando-o como sendo: “líquido contido num corpo 

organizado, umidade [...] cada um dos quatro principais fluidos do corpo quse julgavam 

determinantes das condições físicas e mentais do indivíduo”. Ademais, também dispõe de 

apresentar outras características, dessa vez semelhante ao dicionário Aurélio visto anteriormente, 

como as seguintes: “boa disposição do espírito, veia cômica, ironia”. Ainda, nesse verbete, existe 

também uma explicação a respeito da palavra “humorista”. Com base nesse dicionário, o 

humorista era o médico que seguia a doutrina do discípulo de Hipócrates, Galeno (130 d. C), o 

                                                           
45 No original, “Like music, alcohol, tobacco, caffeine, and chocolate, humor is a modern human addiction”. 
46 No original, “Defining humor simply as “what makes us laugh” is sloppy and confusing, because there is humor 

that does not make all of us laugh, and there are circumstances that make us laugh […] which are not true humor”. 
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qual realizava dissecações em seres humanos para verificar se “artérias transportavam sangue e 

não ar como se pensava” (MANFIO, 2006, p. 24).  

 Ademais, partindo de um outro processo de condição de produção, gostaríamos de incluir 

neste estudo a definição do Dicionário de Filosofia Oxford, de Simon Blackburn, que indica no 

verbete ‘humor’(p. 188) apenas a remissão a um outro verbete, como assinala: “VER riso”47 , 

ponto no qual esclarece: 

Rimos de coisas que têm graça, mas também rimos exultantemente, quando temos 

sucesso, ou amargamente, quando fracassamos, ou do inesperado, ou até do que é típico. 

Rimos, mas não em todas as circunstâncias – quando estamos alegres, nervosos, 

constrangidos ou apenas porque nos fizeram cócegas. A diversidade das causas e dos 

objetos do riso e a ausência de uma explicação óbvia da sua função não desencorajou 

os pensadores [...] A capacidade de aproveitar uma ocasião para fazer humor tem, 

evidentemente, uma função social; relaciona-se com a diversão e com a detecção e 

dissipação de conflitos potenciais, mas pode também dar origem à marginalização 

agressiva de pessoas e de grupos, pela recusa em leva-los a sério pela troça e 

ridicularização (Dicionário de Filosofia Oxford. Simon Blackburn, 1997, p. 344-345). 

 

Jan Bremmer e Herman Roodenburg autores da obra Uma história cultural do humor 

(2000), ressaltam que o humor: “Em seu significado moderno, foi pela primeira vez registrado 

na Inglaterra em 1682”, pois antes dessa nova noção, o humor era o termo para “designar 

disposição mental ou temperamento” (2000, p. 13).  Uma das definições que se aproximam da 

LC, é vista em APTE (1985), o qual revela que o humor: 

refere-se, primeiro a uma experiência cognitiva, muitas vezes inconsciente, envolvendo 

redefinição interna de realidade sociocultural e resultando em um estado mental de 

prazer; segundo, aos fatores socioculturais externos que disparam esta experiência 

cognitiva (apud TRAVAGLIA, 1990, p. 67). 

 

Travaglia advoga que muito embora façamos um elo entre a ocorrência do riso e do humor, 

este último: “não tem um compromisso com o riso” (1990, p. 65). Mas, na verdade, a ocorrência 

do riso no humor “representaria a alegria que ele provoca pela descoberta inesperada da verdade 

que não é engraçada [...] pois engraçada é a maneira como o humor nos faz chegar a ela” 

(TRAVAGLIA, p. 65), ou como apresentado pela teoria de alívio de Freud, descrita na seção 

2.1.5 em Teorias Básicas do Humor, que afirma que o riso seria desencadeado pelo prazer, pela 

sensação de fuga à censura e ao controle social. Travaglia (1990) advoga que mesmo que haja o 

riso sem haver o humor, este último é: 

entendido de forma mais ampla, como um movimento de satisfação do espírito, 

provocado por qualquer mecanismo humorístico, e que pode ficar no íntimo de quem 

“ri”, constituindo o que já se chamou “riso recôndito” ou riso interior, ou se manifestar 

em reações fisiológicas que vão desde o sorriso (riso leve e silencioso) até a gargalhada 

solta (TRAVAGLIA, p. 66). 

                                                           
47 Destacado pelo autor no dicionário. 



37 
 

 

Dessa maneira, percebemos que o humor não está presente somente na linguagem, mas ele 

é a pessoa por inteiro, ele é uma experiência. Podemos entender esta colocação quando 

observamos um comediante no palco. Tomamos como exemplo o espetáculo escolhido como 

corpus para esta pesquisa, Kill the Messenger, no qual o comediante Chris Rock não somente 

diverte seu público com palavras, como também o faz através de sua linguagem corporal, com 

seu silêncio, ou com o não dito. Travaglia afirma que “Evidentemente o humor gerado dentro da 

indústria do lazer dos meios de comunicação de massa terá um compromisso maior com o riso 

aberto” e, continua dizendo que Ziraldo, cartunista brasileiro, ressalta que “toda a atividade 

ligada à criação do riso [...] toda atividade ligada à arte-de-fazer-rir fica com o nome de 

humorismo” (TRAVAGLIA, 1990, p. 67). Para Travaglia (1990) o humor quando revela a 

verdade “não é só para rir” (p. 68), mas “para sacudir certezas milenares e evidências recebidas 

em todos os domínios sagrados ou profanos” (p. 68); dessa maneira, para ele o humor: 

é uma espécie de arma de denúncia, de instrumento de manutenção do equilíbrio social 

e psicológico; uma forma de revelar e de flagrar outras possibilidades de visão do 

mundo e das realidades naturais ou culturais que nos cercam e, assim, de demonstrar 

falsos equilíbrios (p. 55). 

Para Almeida (1999), o humor “resulta de um deslocamento, onde o sujeito abandona uma 

posição de envolvimento diante de uma determinada situação, em favor de um ponto de vista 

mais distanciado” (p. 12) e ainda ressalta que o humor “desprende-se do particular e termina por 

abalar o princípio do Sério48, desprezando o controle, as oposições, a rigidez” (p.43), 

“redimensionando o mundo e seus valores” (p. 44).  

A esse respeito, podemos ainda acrescentar o que revelam os estudos de antropologia. 

Segundo Douglas, em seu ensaio intitulado O controle social da cognição: alguns fatores da 

percepção da piada: “algo formal é atacado por algo informal, algo organizado e controlado, por 

algo viral, enérgico, uma erupção de vida para Bérgson, de libido para Freud” (apud DRIESSEN, 

2000, p. 255). Além de a autora relacionar seu ponto de vista a de estudiosos bem conhecidos na 

área do humor, como os citados acima, ela também descreve o funcionamento estrutural da piada 

dizendo: “A piada relaciona elementos discrepantes de tal modo que um modelo aceito é 

desafiado pelo aparecimento de outro que, de algum modo, estava escondido no primeiro” 

(DOUGLAS apud DRIESSEN, 2000, p. 255). Essa forma de enxergar o humor como mudança 

de ponto de vista e de perspectiva é também, como veremos, sugerida pela visão da linguística 

cognitiva. 

                                                           
48 Destaque do próprio autor. 
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 Por fim, antes de prosseguirmos, é relevante salientar que Koestler escreveu um artigo 

publicado na Enciclopédia Britânica, intitulado: Uma contração de quinze músculos faciais, no 

qual descreve sobre o riso e o humor, explicando e dividindo-o em: A Lógica do riso, Riso e 

emoção, Humor verbal, Humor de situação, Estilos e técnicas no humor, Relações com a arte e 

a ciência e A Humanização do humor. Em síntese, na visão de Koestler (1994), “Em todas as 

suas múltiplas e esplendorosas variedades”, o humor seria definido como “um tipo de 

estimulação que tende a provocar o reflexo do riso” (p. 137). Para ele, o homem podia ser 

considerado o “homo-ridens” (HURLEY; DENNETT; ADAMS, 2011, p. 55) e o humor seria: 

a única forma de comunicação em que um estímulo de alto nível de complexidade 

produz uma resposta estereotipada, previsível, no nível do reflexo fisiológico. Assim, a 

resposta pode ser usada como um indicador da presença dessa capacidade difícil de 

compreender a que chamamos humor” (p. 138). 

 

Na próxima seção, iremos desvendar as nuances do espetáculo de comédia stand-up, 

descrevendo seu surgimento e suas origens. Para depois, mais adiante, sintetizar sua estrutura, 

temas e gêneros. 

 

2.1.2 A origem do espetáculo de comédia de stand-up 

 
O cômico surge no momento preciso no 

qual a sociedade e a pessoa, isentas da 

preocupação com a sua conservação, 

começam a tratar-se como obras de arte 

             (BERGSON, 1983, p. 19). 
 

A Comédia é um gênero teatral que existe como forma de entretenimento social desde 

tempos imemoriais. Sua razão de ser irá depender de quem a produz e a quem se destina, ou seja, 

seu público alvo. O espetáculo de comédia no gênero stand-up segundo Mintz (2005) “é 

certamente o mais antigo, o mais básico e a forma universal da comédia. Suas raízes remontam 

aos xamãs, ao bobo, ao bufão, e ao palhaço”49 (p. 575). Segundo Stebbins (1990) é uma arte: 

apresentada diante de um público. A conversa em si é memorizada e, atualmente, em 

geral é expressa numa conversa de maneira espontânea, como se o artista estivesse 

falando com amigos. Embora ela tenda a ser unilateral, pode haver interação entre artista 

e plateia [...]. Um ato típico consiste de anedotas, piadas em narrativa, piadas de uma 

 linha, e pequenos monólogos descritivos, que podem ou não estar relacionados50. 

 

 

                                                           
49 No original, “is surely the oldest, the most basic, and the universal form of comedy. Its roots are in the shaman, 

the fool, the jester, and the clown”.  
50 No original, “presented before an audience. The talk itself is memorized and, today, usually expressed in a 

spontaneous conversational manner and, as if the performer were speaking to friends. Although it tends to be one-

sided, there may be interaction between performer and audience”, “The typical act consists of anecdotes, narrative 

jokes, one-liners, and short descriptive monologues, which may or may not be related”. 
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Judy Carter (2001), autora do livro The Comedy Bible: from stand-up to sitcom: the comedy 

writer’s ultimate how-to guide, registra a definição de stand-up do diretor Mark Travis, segundo 

ele: “Stand-up consiste em pedaços desconectados de piadas. Na verdade, às vezes, quanto mais 

desconectadas as piadas entre sim, mais engraçadas e cômicas elas são”51 (2001, p. 213). Schwarz 

em sua tese Linguistic Aspects of Verbal Humor in Stand-up Comedy (2010), explica o gênero 

mais de perto: 

Stand-up comedy é um termo para um gênero especial de comédia, na qual o artista, que 

é chamado de comediante de stand-up, fica de pé num palco e fala diretamente para a 

audiência [...] com seu microfone e começa a contar uma sucessão de estórias 

engraçadas, piadas curtas e anedotas, que são chamadas geralmente de ‘bits’, com o 

intuito de fazer sua audiência rir52 (p. 17). 

 

No que tange às características, Stebbins (1990) assinala o que Mintz diz ser a essência do 

stand-up de conteúdo verbal e que “outros aspectos legitimados pelo teatro – notadamente como 

fantasias, cenário e maquiagem – são evitados ou considerados de importância menor53” 

(MINTZ, 1985, p. 71 apud STEBBINS, 1990, p. 4). É fato que o espetáculo de stand-up é 

reconhecido como sendo um espetáculo de performance. Como diz Helitze, a comédia é “uma 

performance do humor”54 (2005, p. 4). Christensen (2012) assinala que no mundo ocidental os 

espetáculos de performance tomaram lugar na Grécia antiga com o culto a Dionísio –, deus da 

fertilidade e do vinho. De modo geral, as comemorações ocorriam através de apresentações 

teatrais que envolviam “rituais com música, dança e bebidas”55 (p. 11). Segundo Christensen 

(2012), a comédia se tornou popular: “durante o declínio do governo Grego” (p. 12): 

As pessoas precisavam de descontração para suas frustações. Pois o púbico assistia, 

durante as competições de Dionísio, três tragédias durante a manhã e, a noite assistiam 

uma comédia com um final feliz, para aliviar suas mentes das questões sérias e 

pertinentes tratadas anteriormente. Por isso, desde essa época, o alívio do cômico é uma 

das mais importantes funções do humor56 (p. 12). 

 
                                                           

51 No original, “Stand-up consists of disconnected pieces of jokes. As a matter of fact, sometimes the more 

disconnected the jokes are from each other, the funnier the comic is”. 
52 No original,“Stand-up comedy is the term for a special genre of comedy in which the performer, who is called 

the stand-up comedian, stands on the stage and speaks directly to the audience […] with their microphones and 

start telling a succession of funny stories, one-liners or short jokes, and anecdotes, which are often called “bits”, 

in order to make their audience laugh” 
53 No original, “Verbal contents is the essence of stand-up comedy. Other stock-in-trade aspects of legimate theatre 

– notably costumes, scenery, and make-up – are avoided or considered minor”. 
54 No original,”Comedy is the performance of humor”. 
55 No original, “rituals involving songs, dance and drinking”.  
56 No original, “during the decline of the Greek Government. People needed an outlet for their frustrations; thus, 

during the Dionysia contests, spectators would watch three tragedy plays in a row in the morning and one comedy 

with a happy ending afterwards, as to take their minds off the serious issues addressed at first. To this day, comic 

relief is one of the most important functions of humour”. 
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Os espetáculos de comédia podem ser observados no decorrer da história. No Reino da 

Rainha Elizabeth, William Shakespeare, dramaturgo Inglês, fez de sua arte um espaço para 

satirizar os problemas da vida cotidiana. Dentre outros temas, tratava sobre: dramas familiares, 

diferenças entre classes sociais, desencontros amorosos e o não consentimento dos mais velhos, 

etc. Grosso modo, o estilo de Shakespeare pode ser descrito como um “gênero conhecido como 

comédia de costumes” (CHRISTENSEN, 2012, p. 15). Além disso, na Renascença Italiana, entre 

os séculos XIV e XVI, surge o movimento da Comedia dell’arte. Esse movimento, consistia em 

apresentações feitas nas ruas, compostas por artistas, que formavam trupes que viajavam e se 

apresentavam de cidade em cidade. Esses artistas usavam como indumentária máscaras e bigodes 

falsos e, por essa razão, atuavam através de gestos exagerados. 

Sobre a origem dos espetáculos de comédia stand-up, Nilsen (2000) em sua Encyclopedia 

of 20th century American Humor, explica como tudo começou. Segundo ele “a comédia de stand-

up teve início com as tradições do burlesque e vaudeville datando suas raízes pelo século XV”57.  

Segundo Nilsen (2000), o termo vaudeville é originário do Francês, significando “voix de ville”, 

que quer dizer “a voz do vilarejo” (apud SCHWARZ, 2000, p. 17). Nos EUA, mais precisamente, 

podemos falar que o stand-up teve início com Mark Twain58. Schwarz (2010) afirma que Twain 

“foi quem começou a entreter sua audiência com sucesso contando estórias engraçadas e piadas, 

também criando personagens sem educação que falavam num dialeto acentuado”59 (p. 18). 

Schwarz ressalta que “No início do século XX, todos humoristas faziam burlesque e vaudeville 

performances, que eram gêneros muitos populares no entretenimento Americano de variedades 

[...] antes de focarem na comédia de stand-up”60 (2010, p. 19). Após a época do vaudeville, Wilde 

(1976) destaca que: “os comediantes de stand-up começavam a ser ídolos do público”61 (p. 3). 

Wilde também alerta sobre o surgimento dos roteiristas quando diz que “a profissão de escritor 

de comédia nos EUA se desenvolveu durante um longo período de tempo. Como as demais 

ocupações, essa nasceu também da necessidade”62 (WILDE, 1976, p. 2). 

                                                           
57 No original, “that stand-up comedy began to grow out of the burlesque and vaudeville traditions and traces its 

roots back to the 15th”. 
58 Samuel Langhorne Clemens (1835 - 1910), mais conhecido pelo pseudônimo Mark Twain, foi um escritor e 

humorista norte-americano. É mais conhecido pelos romances The Adventures of Tom Sawyer (1876). Disponível 

em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain>. Acesso em: 16 jan. 2015.  
59No original, “who started to entertain their audiences successfully by telling humorous stories and jokes and by 

creating uneducated characters who spoke in strong dialect”. 
60No original, “At the beginning of the 20th century, humorists all performed burlesque and vaudeville, very popular 

genres of American variety entertainment”. 
61 No original, “Then in the early 1900s stand-up comedians began to arrive as idols of the public”. 
62 No original, “Comedy writing as a profession in America evolved over a long period of time. Like most 

occupations, it came into being out of necessity”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1835
http://pt.wikipedia.org/wiki/1910
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pseud%C3%B4nimo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Adventures_of_Tom_Sawyer
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 Foi nos anos setenta, do século XX, nos EUA, que se instaurou a época de Ouro da 

Comédia – Golden Age of Comedy – quando vários comediantes começaram a fazer 

apresentações com novos e mais impressionantes temas, antes nunca vistos. George Carlin, Steve 

Martin e outros comediantes americanos, após a guerra do Vietnã, fizeram de seus roteiros um 

instrumento de crítica aos acontecimentos do cotidiano e comportamentos, com os quais não 

concordavam, passando a dirigir sua indignação através de sua liberdade de expressão. 

 Eddie Tafoya, professor de literatura americana, escrita criativa e humor da New Mexico 

Highlands University, em Las Vegas, nos EUA, em sua obra The Legacy of Wisecrack: stand-up 

comedy as the great American literary form, assinala que a arte da escrita dos roteiros de comédia 

de stand-up deve ser vista como literatura. Segundo Tafoya, o stand-up evidencia, de forma 

recorrente, questões sócio-históricas, as quais, muitas vezes, são colocadas de lado por outras 

literaturas. De acordo com ele: 

Enquanto outras formas de literatura como: romance, contos, poemas e peças, 

recorrentemente são direcionadas para revelar a mais alta intelectualidade e ideais 

estéticos da nação, a comédia de stand-up tende a posicionar-se em outra direção63 

(TAFOYA, 2009, p. 12). 

 

Quanto ao termo, Stebbins (1990) afirma que o verbete stand-up passou a fazer parte em 

1966 dos dicionários Webster’s Collegiate Dictionary e Oxford English Dictionary (apud 

WILSON, 2008, p. 4). O espetáculo de comédia stand-up nos EUA faz parte do Show Business; 

no Brasil, podemos chamar de ‘Meio artístico’, ou ‘Mundo do espetáculo’. O espetáculo de 

comédia de stand-up, mesmo tendo como marco seu início nos EUA, conseguiu, ao longo dos 

anos, alcançar sucesso a nível mundial, tanto de público quanto de profissionais68, os quais, 

baseiam suas carreiras na produção, criação e performance de textos humorísticos.  

 Na seção seguinte, buscamos delinear o trabalho dos comediantes de stand-up, dividindo-

o em estrutura, temas e gêneros.  

 

 

                                                           
63 No original, “While other literary forms such as the novel, the short story, the poem and the play so often are 

directed toward revealing a nation’s loftier intellectual and aesthetic ideals, stand-up comedy tends to point itself 

in the other direction”. 
68 Podemos conhecer a lista de inúmeros comediantes, de mais de trinta países, como: Argentina, Austrália, Brasil, 

Canadá, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Hong Kong, Índia, Portugal, Israel, Itália, México, Nigéria, 

Singapura, dentre outros, se acessarmos o site: <http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_stand-up_comedians>. Se 

desejarmos conhecer a lista de todos os comediantes americanos, basta acessarmos o site: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_standup_comedians>. E, se quisermos colaborar dando 

nosso voto ao comediante que consideramos mais competente, basta acessarmos o site: 

<http://www.ranker.com/crowdranked-list/the-funniest-stand-up-comedians-in entertainment?page=2>.  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_stand-up_comedians
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_standup_comedians
http://www.ranker.com/crowdranked-list/the-funniest-stand-up-comedians-in%20entertainment?page=2
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2.1.2.1. Desvendando o Stand-up: a estrutura, os temas e os gêneros 

 
As pessoas normais expressam seu senso de 

humor memorizando piadas; os cômicos 

transformam suas experiências de vida em 

punch-lines e escrevem suas próprias piadas69 

(CARTER, 2005, p. 34). 

 

O trabalho de um comediante de stand-up é uma tarefa árdua, pois ele está num palco 

sozinho e, dessa forma, toda a resposta do público, positiva ou não está em suas mãos. Um dos 

grandes comediantes norte-americanos de stand-up, Steve Martin, começou sua carreira no ano 

de 1965, em São Francisco, na Califórnia (MARTIN, 2008, p. 13), e ele declara em seu livro 

Steve Martin: nascido para matar...de rir: 

Eu fiz stand-up comedy durante 18 anos. Dez desses anos foram gastos aprendendo, 

quatro lapidando o trabalho e quatro desfrutando de um sucesso fenomenal. [...] Ter um 

momento de diversão no palco era coisa rara – divertir-se é perder o foco, e o 

comediante não pode se dar a esse luxo. [...] Fazer comédia sozinho num palco é o 

desafio supremo do ego. (2008, p. 9-10). 

 

Martin (2008) frisa, em seu trabalho, que ele costumava fazer uso de uma estrutura, 

segundo ele: “Eu sempre fiz questão de que a minha performance [...] tivesse início, meio e fim 

[...] vejo que a minha carreira na stand-up foi construída dessa maneira também” (2008, p. 206). 

A comédia de stand-up é uma performance teatral, portanto, como é característico desta área, 

certo é que possua uma estrutura. A esse respeito, Helitzer diz: “O humor tem um valor 

inestimável. É uma forma de arte. Porém, não é um mistério – ele tem estrutura e fórmula”70 

(2005, p. 7). Basicamente, os roteiros de comédia stand-up são criados pelos próprios 

comediantes, que criam uma história baseada na observação de algo do cotidiano com o intuito 

de fazer a plateia rir, para isso costuram várias piadas numa sequência a partir de temas 

controversos.  

 Nesta parte da dissertação, iremos: descrever esta estrutura, os temas que usualmente são 

o foco dos comediantes assim como listar alguns de seus gêneros. Greenbaum (1999) assinala 

que “O que distingue um comediante amador de um profissional é a falta de estrutura em sua 

narrativa”71 (p. 44). Perret (2007) afirma que “Os estilos e a linguagem podem mudar, porém, os 

elementos básicos continuam os mesmos [...]. A piada é tudo aquilo que faz rir. Certos 

                                                           
69 No original, “Normal people express their sense of humor by memorizing jokes: comics transform their life 

experiences into punch lines and write their own jokes”. 
70 No original, “Humor has tremendous value. It’s an art form. But it’s not a mystery – it has structure and formula”. 
71No original, “What distinguishes amateur comedians from professionals is the lack of structure in their narrative”. 
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fundamentos produzem risadas. Siga esses fundamentos e você terá a risada – você estará 

escrevendo comédia”72 (p. xiv). Porém, é verdade que nem sempre a piada irá agradar a todos, 

por vezes, alguns sairão feridos. No caminho percorrido até a punch-line, o importante é alcançar 

a risada, mesmo que para isso tenha que entristecer alguém. Como reza o senso comum: ‘Perco 

o amigo, mas não perco a piada’. É assim que funciona a piada, desde seus primórdios na Grécia 

antiga. Em um dos livros mais antigos sobre piadas chamado Philogelos, datado, provavelmente, 

entre o IV e V século A.D, temos uma piada grega famosa e sarcástica, que chega a ser cruel:  

 

Set- up: ‘How shall I cut your hair?’ 

Punch-line: ‘In silence!’ 

 

Kaulins (2012) afirma que podemos encontrar as origens da piada na Grécia antiga. Foi 

Palamedes (KAULIS, 2012, p. 185), um herói grego da guerra de Troia, o inventor da piada. A 

ele também está endereçada várias outras invenções, como: dado, números, medidas, dinheiro, 

alfabeto, xadrez, café da manhã, almoço e jantar. Delineamos agora a estrutura da narrativa 

cômica. Basicamente, o roteiro de comédia de stand-up identifica-se pela composição de três 

partes: 

 

1) Set-up; 

2) Punch-line; 

3) Tagline. 

 

 

Nas palavras de Ritchie (2006), observamos que “uma estrutura comum para uma piada é 

composta de uma porção inicial (o set-up), que aparenta ter uma interpretação, seguida da parte 

final (a punch-line) que força a audiência (leitor ou ouvinte) a perceber uma interpretação 

diferente do set-up”73 (p. 1). É notória também a presença de taglines, que seria a adição de outras 

punch-lines na sequência, dando continuidade à punch-line principal, com o intuito de reforçar o 

sentido cômico e gerar mais e mais risadas, muito comum em narrativas cômicas presentes nos 

espetáculos de comédia de stand-up. 

                                                           
72 No original, “The styles and the language may change, but the basic elements remain the same […] A joke is 

anything that gets a laugh. Certain fundamentals produce laughs. Follow the fundaments and you’ll get laugh – 

you’re writing comedy”. 
73 No original, “a common structure for a joke is an initial portion (the set-up) which appears to have one 

interpretation, followed by a final part (the punchline) which forces the audience (reader or hearer) to perceive a 

different interpretation of the set-up”. 
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 Esse modo de apresentação do discurso humorístico é visto, normalmente, dentro da 

teoria da incongruência (e resolução) que veremos na seção 2.2, desta dissertação. Ritchie (2006), 

cita três pesquisadores que relatam o que ocorre no momento dessa transição de sentidos e 

interpretação da narrativa cômica que achamos oportuno listar aqui: 

 

O efeito cômico surge quando uma interpretação alternativa, não favorável, portanto, 

não esperada é revelada, no momento da punch-line, como sendo a correta”74 

(DASCAL, 1985, p. 95 apud RITCHIE, 2006, p. 2). 

 

O efeito cômico vem da aceitação e entendimento do ouvinte o qual foi surpreendido 

em sua expectativa75 (DOLITSKY, 1992, p. 35 apud RITCHIE, 2006, p. 2) 

 

o sentido que esperamos após o build-up é revertido semanticamente pela punch, que 

força nossa atenção para um sentido não esperado76(NORRICK, 2001, p. 258 apud 

RITCHIE, 2006, p. 2). 

 

 

De acordo com Moreall, “Geralmente, em piadas, a resolução da incongruência acontece 

na hora da punch-line, quando revisamos nossa compreensão a respeito da primeira parte, ou 

‘set-up’ da piada” 77(1997, p. 28). Doc Comparato, roteirista brasileiro, assinala que a punch-line 

pode ocorrer tanto no final quanto para abrir a sequência do discurso humorístico (2009, p. 388). 

Segundo Attardo (2013), quando observamos em uma narrativa cômica a ocorrência de punch-

lines em qualquer parte da piada, denominamos esse tipo de técnica de jab line. 

A seguir, colocamos em sequência algumas das técnicas persuasivas mais utilizadas nas 

narrativas de stand-up, conforme a literatura. Em síntese, como afirma Freud (apud SCHWARZ, 

2010, p. 53) “o termo ‘técnica’ se refere à maneira como a piada é construída”78. Cabe aqui 

atentar para o fato de que Schwarz (2010) assinala que, dentre as técnicas usadas, no stand-up 

podemos lembrar do ridículo, da sátira, das figuras de linguagem (metáforas), da ambiguidade 

(duplo sentido), da repetição (takeaways), das pausas, da entonação, etc. Nesta dissertação, 

discutimos sobre as mais notórias técnicas para análise deste trabalho. Note-se, que para Schwarz 

(2010): 

                                                           
74 No original, “The comic effect arises when an alternative, non-favored and therefore non-expected interpretation 

is revealed, at the punchline, as the correct one”. 
75 Let down the garden path – é uma expressão inglesa, que indica que alguém o fez perder seu tempo. Disponível 

em: <http://www.usingenglish.com/reference/idioms/leadsomeoneupthegardenpath.html>. Acesso em: 3 

dez.2014.  
76 No original, “the punch semantically reverses the sense we would expect from the build-up, and forces an 

unexpected sense to our attention” 
77No original, “In jokes generally, the disruption comes at the punch-line, as we have to revise our understanding 

of the first part, or “set-up’ of the joke”. 
78 No original, “the term ‘technique’ to refer to the way the joke is constructed”. 

http://www.usingenglish.com/reference/idioms/leadsomeoneupthegardenpath.html
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Todos os comediantes americanos de stand-up usam a língua Inglesa, porém o que eles 

fazem com a língua é diferente do que se vê normalmente na conversa cotidiana. Eles, 

principalmente jogam com a linguagem e usam várias estruturas linguísticas e retóricas 

para alcançar sua meta que é fazer a audiência rir”79 (p. 10). 

 

1) A contação de uma história  

 

A construção da narrativa humorística envolve a contação de histórias. Segundo 

Greenbaum “Comediantes profissionais geralmente se veem como contadores de histórias e, 

como tais, reconhecem que seus discursos precisam conter os modos de narração, introdução, 

desenvolvimento e conclusão”80 (GREENBAUM, 1999, p. 44). Essa é a mais antiga das formas 

de se atrair e conquistar um grande público - uma maneira de persuadi-lo. Como sustenta 

Greenbaum (1999): 

A narrativa cômica tem natureza retórica; ela é intrinsecamente designada a persuadir a 

audiência a aceitar uma visão particular de mundo [...] Comediantes de stand-up 

constroem seus próprios roteiros retóricos, posicionando-se como vozes de autoridade 

que ditam regras culturais, costumes sociais e propostas políticas 81(p. 45). 

 

2) A surpresa desvelada pela quebra de expectativa 

 

Como assinala o comediante Steve Allen: “Algumas das melhores piadas são aquelas, as 

quais esperamos ouvir uma coisa, porém ouvimos outra”82 (WILDE, 1976, p. 53). Observamos 

que, uma das formas mais usadas pelos comediantes para conseguirem algumas risadas da plateia 

é o uso da quebra de expectativa. Como já citamos neste trabalho, para Kant, o riso “é o efeito 

(que deriva) de um fracasso repentino de uma intensa expectativa” (apud PROPP, 1992, p. 144). 

No modo de ver de Peters (2013): “De um lado, a comicidade desponta como traço de 

acontecimentos ou ideias que subvertem, de algum modo, nossas expectativas cognoscitivas 

habituais quanto à congruência, à normalidade e à previsibilidade de um domínio de fenômenos” 

(p. 27).  

                                                           
79 No original “American stand-up comedians all use the English language, but what they do with language is 

different with regard to normal everyday talk. They principally play with it and use various linguistic and rhetorical 

structures to achieve their aim of making the audience laugh”. 
80 No original, “Professional comedians often view themselves as storytellers and, as such, realize that their 

discourse must conform to expected modes of narration – beginning, middle, and end”. 
81 No original, “Comic narrative is rhetorical in nature; it is inherently designed to persuade na audience to adapt a 

particular world view [...] stand-up comedians cosntruct their own rhetorical setting, positioning themselves as the 

authoritative voice on cultural dictums, social mores, and political agendas”. 
82 No original, “Some of the funniest jokes are those in which we expect to hear one thing but we hear another”.  
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3) A repetição periódica (takeaways) e call backs 

 

Uma ação recorrente nos espetáculos de comédia stand-up é o uso da repetição ou 

takeaways. Bérgson assinala que um dos artifícios da comédia é a “repetição periódica” (1983, 

p. 26). De acordo com Greenbaum (1999), um instrumento muito usado pelos comediantes é o 

call back, segundo esse mesmo autor: “é uma frase ou uma palavra que o comediante já usou 

antes no espetáculo” (p. 44). 

 

4) A exposição da verdade/do realismo 

 

Mel Brooks, quando em entrevista a Larry Wilde, responde que uma de suas técnicas 

favoritas é “expandir a verdade. Situações verdadeiras”83 (WILDE, 1976, p. 53). Dentre outras 

razões, do porquê se enfatizar a verdade nos roteiros de comédia, deve-se ao fato de que os 

indivíduos anseiam por empatia e, geralmente, nas comédias observacionais, podemos perceber 

que o comediante de sucesso, possui tal habilidade, pois nota-se através de sua performance o 

estabelecimento de rapport84, consequência do uso da verdade. Percebe-se que, o ser humano 

tem anseio pela verdade e que anacronicamente o humor é construído, muitas vezes, com base 

em fatos reais. Segundo o comediante Alan Coren “Quando as coisas vão bem, é muito mais 

difícil fazer piadas”85 (Helitzer, 2005, p.16). Talvez, nós humanos, tenhamos certa tendência de 

rir das tragédias, do desagradável e do grotesco. 

 

5) O uso do exagero ou hipérbole 

 

 Uma figura de linguagem muito utilizada como mecanismo gerador do humor é a 

hipérbole ou auxese86, que expressa de “forma dramática” uma ideia de modo exagerado. Como 

observado pelo comediante Mel Brooks: “Observe e exagere um pouco e você terá a comédia”87 

                                                           
   83 No original, “expanding the truth. Truthful situations”. 

84 Rapport é uma técnica conhecida na Programação Neuro-Linguística, na qual os indivíduos criam uma sintonia 

com seu interlocutor, estabelecendo confiança. 

  85 No original, “When things are going well, it’s much harder to make jokes”. 
86 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperbole_(figura_de_estilo)>. Acesso 4 out.2014. 
87 No original, “Observe and slightly exaggerate, and you had comedy”.  
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(WILDE, 1976, p. 42). Comparato diz que “Comédia é potencializar uma situação. O exagero 

bem trabalhado vira surpresa. E a comédia adora surpresas”. (2009, p. 378). 

 

6) O observar e comparar 

 

Nesta dissertação, o gênero de comédia de stand-up analisado foi o da comédia 

observacional. Como argumenta Wilde (1976), o observador é aquele “que reconhece tudo ao 

seu redor. Ele nota o tamanho das coisas, olha o contorno das coisas, o cheiro delas. Como as 

pessoas reagem e porque reagem. As coisas diferentes que existem no mundo”88 (p. 241). Para 

Carlin (2013), o que os comediantes de stand-up fazem é observar o entorno, ele comenta: “Eu 

digo, bem, todos os comediantes basicamente observam e, fazem comédia observacional”89. Em 

suma, a observação irá levar a plateia a ser capaz de fazer comparações, levantar analogias, 

contrastar ideias, pôr em evidência o que se encontra embaixo do tapete, na tentativa de fazer 

com que a plateia consiga enxergar o nonsense (talvez) de certos assuntos recorrentes no 

cotidiano. 

 Observa-se que, o discurso cômico, geralmente, irá servir-se de comparações e analogias. 

Irá levar o público a pensar de forma bissociativa, e analisar os prós e contras de situações, 

colocando em evidência um ponto de vista sobre o assunto em pauta. Veremos que o roteiro 

escolhido para o corpus é inteiramente baseado em comparações. Rock irá comparar: o namoro 

e o namoro inter-racial, emprego e carreira, ricos e pobres, negros e brancos, altos e baixos, etc. 

 Perret (2007) sugere que o roteirista deva desenvolver seu senso de humor -  

desenvolvendo sua capacidade de observação. Em síntese, de acordo com seu ponto de vista, 

quando possuímos ‘senso de humor’ somos capacitados com a habilidade de enxergar a realidade 

como ela é, e mantermos certa distância dos problemas para seguir vivendo, como o mesmo 

assinala “A filosofia de ver, reconhecer e aceitar as coisas como elas são”90 (p. 18).  

 

 

 

 

                                                           
88 No original, “One who recognizes everything around him. He notices the size of things, sees the shape of things, 

the smell of things. How people react, why they react. The different things that exist in the world”. 
89 No original, “I say, well, all comedians basically observe, and make observational comedy” (cf. GELTEN).  
90 No original, “This philosophy of seeing, recognizing, and accepting things as they are”. 
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7) Uso de perguntas 

 

Segundo Ross (1998), observamos também que uma técnica muito utilizada no stand-up é 

o uso de perguntas direcionadas à plateia, como por exemplo: você já ouviu falar de...?. não é 

isso mesmo...?. O uso de perguntas é considerado um dos instrumentos vitais para alcançar e 

prender a atenção da plateia, visto ser um mecanismo da retórica, frequentemente usado, pois 

cria uma relação de expectativa quanto ao que virá a ser dito. Tanto para um público de contação 

de histórias, como para o público de contação de piadas e narrativas cômicas, o uso de perguntas 

tem o objetivo de criar o fenômeno de quebra de expectativa, podendo ser considerado quase um 

pacto entre comediante e plateia. A seguir, um exemplo citado por Peters (2013, p. 18):  

 

- “Você viu que a NASA acaba de inventar uma pílula que mata a sede? 

- Sério? 

- Sim, é só tomá-la com dois copos d’água’”. 

 

8) O uso da incongruência e a resolução de problemas 

 

Problema exposto, problema resolvido sob o ponto de vista do comediante. Existem vários 

pontos de vista possíveis, para cada assunto, em se tratando de humor. E uma das formas de se 

falar sobre um possível problema é através da exposição da incongruência existente em 

determinada situação cotidiana. O uso da incongruência no discurso humorístico instiga a plateia 

a perceber tópicos em alguns assuntos (talvez) ainda não vistos sob determinado ponto de vista. 

E uma das formas de se chegar a expor a incongruência é através da alusão. De acordo com Ross 

(1998), “A alusão no humor envolve conhecimento extralinguístico, em outras palavras 

conhecimento de mundo. O significado dos duplos sentidos talvez envolvam referências a algum 

ditado ou citação”91 (p. 11). Segundo Moreall “Geralmente, em piadas, a resolução da 

incongruência acontece na hora da punch-line, quando revisamos nossa compreensão a respeito 

da primeira parte, ou ‘set-up’ da piada” 92(1997, p. 28). 

 

9) Frames de referência e o correlacionamento de ideias  

                                                           
91 No original, “Allusions in humour involve extra-linguistic knowledge, in other words knowledge about the world. 

The double meaning may involve reference to a saying or quotation. If the listener does not share the same 

awareness of this, the ambiguity cannot be recognized”. 
92No original, “In jokes generally, the disruption comes at the punch-line, as we have to revise our understanding 

of the first part, or ‘set-up’ of the joke”. 
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Perret (2007) em sua obra The new comedy writing step by step fala a respeito do processo 

criativo do humor, que segundo ele, está diretamente baseado na organização de ideias. Esse 

autor nos assinala doze habilidades necessárias a um roteirista de comédia, dentre as quais iremos 

discutir as mais relevantes para nossa análise. Segundo Comparato (2009), “Comédia é 

identificação. Ninguém ri daquilo que não conhece [...] quanto mais se aproximar dos problemas 

e emoções universais, mais chance se tem de fazer a audiência rir” (p. 379). Uma habilidade 

sugerida por Perret (2007) nos leva direto ao cerne das teorias da LC, aos frames, segundo ele: 

Às vezes uma piada, que faz total sentido para você talvez possa ser algo totalmente 

incompreensível para uma audiência diferente. Você precisa saber também sobre os 

frames de referência de sua audiência ou usar referências universais, as quais são 

entendidas por todos93 (p. 142).  

 

Perret (2007) diz que o escritor de comédia precisa ter a habilidade de saber correlacionar 

ideias. Dessa forma, o discurso humorístico, ou a contação de piadas, irá partir da múltipla 

habilidade de saber fazer conexões entre diferentes ideias. Esta dissertação trata especificamente 

sobre isso, ou seja, discute as teorias da LC, que explicam como é formada essa rede de conexões 

entre as ideias que ocorrem em nosso cérebro. Por esse prisma, o corpo do discurso cômico é 

essencialmente uma mesclagem de ideias. O comediante irá entreter a plateia com suas 

elucubrações a respeito de um determinado assunto que poderá trazer ou não o riso, o humor. 

Observa-se que, num sentido mais técnico, tal habilidade se encontra em consonância com as 

teorias cognitivas usadas em nossa dissertação. Segundo esse autor, as piadas são “rápidas 

análises de ideias que passam por nosso cérebro”94 (PERRET, 2007, p. 20). 

Geralmente, existem dois processos mentais envolvidos na escrita da piada. O primeiro 

é rápido, e quase imperceptível. Consiste em intercalar ideias diferentes em seu cérebro 

e, instantaneamente, analisá-las procurando por qualquer conexão relevante entre uma 

e outra95 (PERRET, 2007, p. 19). 

 

Olhando atentamente observa-se que Perret indica a relação existente com a teoria da 

bissociação de Koestler (1964[1989]), que é abordada, nas próximas subseções. Dessa forma 

segundo Perret (2007): 

Geralmente, a piada compreende duas ideias distintas que se juntam para formar uma. 

Pense em algumas de suas favoritas piadas de uma linha e você irá descobrir que 

                                                           
93 No original, “Sometimes a line that makes perfect sense to you may be completely unintelligible to a different 

audience. You must either know the frame of reference of each audience or use universal references that are 

understood by all”. 
94 No original, “the rapid assessment of ideas rolling through your brain”.  
95 No original, “There are two general thought processes involved in writing a joke. The first is rapid, and almost 

unnoticeable. It consists of rolling different ideas through your brain and instantaneously analyzing them for any 

relevant connection with another thought”. 
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existem dois pensamentos lá. Às vezes os pensamentos são bem similares; outras vezes 

eles são opostos. As vezes eles são totalmente sem sentido e outras vezes simplesmente 

irônicos. Porém, a maioria das piadas consiste em duas ideias postas lado a lado de uma 

forma hilária96 (p. 19). 

 

Esse autor nos informa que “Como parte do trabalho de analisar e preparar, você tem que 

encontrar as palavras, frases, eventos, pessoas, fatos, coisas, e simbolismos, que são similares ou 

opostos ao tema principal” (PERRET, 2007, p. 20).  Lakoff (2004) indica uma maneira de termos 

sempre novas palavras para fazermos conexões entre diferentes assuntos e tema, etc., ele diz: 

“Quando você pensa que lhe faltam palavras, o que realmente falta são ideias. As ideias vêm na 

forma de frames. Quando o frame está presente, as palavras aparecem prontamente”97 (LAKOFF, 

2004, p. 23). Dessa forma, a construção do discurso humorístico é prontamente explicada através 

das teorias da LC, e da compreensão do conceito de frame. Noutras palavras, a presente 

dissertação baseia-se, à princípio, nos ‘frames of reference’ de Koeslter (1989), ou pura e 

simplesmente, no que os autores da LC descrevem como sendo frames ou semântica de frames. 

Em linhas gerais, Perret (2007) diz “Dada a palavra, você mentalmente procura por todas as 

outras palavras, as quais mantenham relação com esta até sua mente lhe mostrar aquela certa”98 

(p. 20-21), e cita um exemplo do comediante Garry Shandling:  

 

“- I practice safe sex. I use an airbag”. 

 

 Nesta piada, podemos perceber que o frame do adjetivo “safe” do set-up, que em 

português significa seguro, manterá relação com a palavra “airbag” da punch-line, que nos 

remete a ideia de segurança, pois num acidente de carro, o “airbag” (espera-se) é acionado e 

permite que o passageiro tenha uma segurança extra. Neste exemplo, portanto, fica clara a relação 

existente entre a correlação de sentidos das palavras na frase. Para Lakoff (2004) “Os frames são 

acompanhados por inferências, então cada frame evoca algo diferente”99 (p. 35). E essa 

                                                           
96 No original “In general, a joke comprises two distinct ideas that come together to form one. Think of a few of 

your favorite one-liners and you’ll discover that there are two thoughts there. Sometimes the thoughts are strikingly 

similar; other times they are intriguingly opposite. Sometimes they are totally nonsensical and other times simply 

ironic. But a majority of jokes are two ideas tied together in a funny way”. 
97 No original, “When you think you just lack words, what you really lack are ideas, Ideas come in the form of 

frames. When the frames are there, the words come readily”. 
98 No original, “When given one word, you mentally search for all other words that have a relationship to the clue 

until your mind presents you with the right one”. 
99 No original, “Frames come with inferences, so each frame implies something diferent”. 
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necessidade de construção de relações entre os sentidos de uma palavra a outra é o que nos fará 

mesclar nossos pensamentos de forma bissociativa (cf. KOESTLER, 1989).  

 

10)  O humor e o uso de metáforas 

 

Dentre outros recursos, os comediantes se utilizam de metáforas, como forma de evidenciar 

certas analogias, dentre as situações cotidianas que citam. Tratamos da linguagem metafórica, 

suas nuances e importância para o discurso humorístico, em mais detalhes, na subseção 2.3.6 

desta dissertação. 

 Após esta exposição das técnicas persuasivas utilizadas pelos comediantes, passamos 

agora a delimitar os temas, propriamente ditos, dos espetáculos de comédia stand-up. Logo a 

marca dos temas da comédia de stand-up parte da identificação de casos do cotidiano, nos quais 

observamos que algo está mal situado, algo está errado ou que não é adequado, ou não é o que 

gostaríamos que fosse, quando pensamos em um mundo ideal. O comediante irá fazer com que 

a plateia veja alguma situação de um ponto de vista, provavelmente, ainda não imaginado. E seu 

trabalho é fazer com que a plateia olhe para a situação e a encare de forma cômica, e que consiga, 

mal ou bem, incitar algumas risadas, pois elas serão o termômetro de seu trabalho. Observa-se 

também que o humor pode servir para evidenciar os jogos de palavras em elucubrações 

filosóficas. O pesquisador do humor, John Morreall (1987), autor dos livros: Taking Laughter 

Seriously e The Philosophy of Laughter and Humor, comenta nesse último, que o filosofo 

Wittgenstein afirmava que um livro de filosofia poderia ser escrito contendo somente piadas, as 

quais poderiam estar baseadas em: “sofismas, categorias de enganos e outras confusões sobre a 

lógica de conceitos e argumentos”101 (MORREALL, 1987, p. 1). Dessa forma, entende-se que o 

humor está intrinsecamente ligado à prática da observação crítica, sobre os pensamentos a 

respeito de situações, comportamentos e atitudes que ocorrem no cotidiano, de forma geral.  

 Do ponto de vista dos antropólogos, o humor é visto como uma produção cultural. Diante 

disso, observarmos o que diz Driessen (2000). Segundo ela: “O humor quase sempre reflete as 

percepções culturais mais profundas e nos oferece um instrumento poderoso para a compreensão 

dos modos de pensar e sentir moldados pela cultura” (p. 251). Essa autora, como pesquisadora 

do humor e antropóloga assinala que: 

                                                           
101 No original, “on fallacies, category mistakes, and other confusions about the logic of different concepts and 

arguments”.  
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Os antropólogos documentam a riqueza da expressão cômica em todo o mundo [...] a 

antropologia pode oferecer aos historiadores perspectivas e conceitos para a discussão 

dos significados e funções simbólicos do comportamento jocoso no passado. Seu valor 

também repousa no conhecimento de que os temas do humor revelam questões 

importantes das sociedades envolvidas: desde os interesses dominantes, as atitudes e 

valores relativos à identidade (por exemplo, gênero e etnia) até seus contrapontos, 

contradições e ambivalências (DRIESSEN, 2000, p. 257). 

Ainda a respeito dos temas, aqui, nos reportamos ao que diz George Carlin, comediante 

norte-americano que fez do stand-up o estilo principal de sua carreira, durante mais de 44 anos, 

em entrevista102 a Larry Getlen, autor do E-book de título: Conversations with Carlin: An In-

Depth Discussion with George Carlin about Life, Sex, Death, Drugs, Comedy, Words, and so 

much more, publicado em 2013. Nessa entrevista, Carlin comenta a respeito da criação dos textos 

de stand-up, segundo ele: “em grande parte as comédias são comparações – sobre as coisas que 

são orientadas pela cultura, pelo social ou pela linguagem”103. E, acrescenta que os temas são os 

de sempre: “os grandes temas, que realmente nunca serão solucionados [...] como: raça, 

genocídio, guerra, morte, comércio, consumo, grandes negócios e educação”104. Com efeito, 

Carlin acrescenta que esse tipo de comédia é sempre uma produção fruto de sua própria 

observação de mundo. Segundo Gelten (2013): “Tudo vem de sua experiência pessoal”105. Como 

podemos ver, os temas principais usados pelos comediantes no stand-up nos convidam a uma 

discussão aberta, a respeito de variados assuntos, como por exemplo: questões étnicas, políticas, 

religiosas, sexuais e de relacionamentos, como também, as de situações cotidianas. O humor, 

geralmente, aborda certos assuntos que apresentam um caráter polêmico, ou que falem de algum 

tipo de estigma106 ou estereótipo. Dentro da tradição do humor afro-americano, observamos que 

os temas e as narrativas costumam acompanhar as discussões a respeito da luta contra a 

escravidão e a dificuldade em enfrentar o racismo, como também as motivações em prol da 

liberdade. Especificamente, podemos observar no corpus escolhido, o espetáculo de stand-up do 

                                                           
102 GELTEN, Larry. George Carlin on How He Came Up With Material, Advice to Young Comedians, and His 

Influence. Disponível em: <http://splitsider.com/2013/12/george-carlin-on-how-he-came-up-with-material-

advice-to-young-comedians-and-his-influence/>.  Acesso em: 5 out. 2014.  
103 No original: “a lot of comedy is comparing – the things that are cultural or social or language-oriented”. 
104No original, “the huge issues that will never really be solved […] like race, genocide, war, death, commercialism, 

consumerism, big business, and education”.  
105 No original, “It all comes out of personal experience”. 
106 Estigma social é uma forte desaprovação de características ou crenças pessoais, as quais vão contra normas 

culturais. Exemplos de estigmas sociais históricos ou existentes podem ser deficiências físicas ou mentais, 

ilegitimidade, homossexualidade, filiação a uma nacionalidade, religião (ou falta de religião), ou etnicidade 

específicas, tais como ser judeu, negro ou cigano. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Estigma_social>. 

Acesso em: 10 mai.2014.  

http://www.amazon.com/Conversations-Carlin-In-Depth-Discussion-George-ebook/dp/B00GT524Q8/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1385063424&sr=8-3&keywords=conversations+with+carlin
http://www.amazon.com/Conversations-Carlin-In-Depth-Discussion-George-ebook/dp/B00GT524Q8/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1385063424&sr=8-3&keywords=conversations+with+carlin
http://www.amazon.com/Conversations-Carlin-In-Depth-Discussion-George-ebook/dp/B00GT524Q8/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1385063424&sr=8-3&keywords=conversations+with+carlin
http://splitsider.com/2013/12/george-carlin-on-how-he-came-up-with-material-advice-to-young-comedians-and-his-influence/
http://splitsider.com/2013/12/george-carlin-on-how-he-came-up-with-material-advice-to-young-comedians-and-his-influence/
http://splitsider.com/2013/12/george-carlin-on-how-he-came-up-with-material-advice-to-young-comedians-and-his-influence/
http://splitsider.com/2013/12/george-carlin-on-how-he-came-up-with-material-advice-to-young-comedians-and-his-influence/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cren%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Norma_%28sociologia%29&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_mental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilegitimidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homossexualidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionalidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Etnicidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Judeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Negros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cigano
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comediante Chris Rock, que seus temas estão em grande parte direcionados para criticar o status 

quo107 e apontar a grande luta enfrentada pelas minorias afro-americanas contra o racismo. 

Neste momento, através de quadro disponível na página do Wikipédia, disponibilizarmos 

os tipos de gêneros que até o momento foram catalogados. Com o intuito de, na sequência, 

relacionar aqueles que identificamos como sendo o que melhor caracteriza o roteiro escolhido 

como corpus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
107 Status quo é uma expressão do Latim “in statu quo res erant ante bellum” ("no estado em que as coisas estavam 

antes da guerra"). Empregam-se estas expressões, geralmente, para definir o estado de coisas ou situações. 

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Status_quo>. Acesso em: 20 set.2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Status_quo
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Gênero Descrição Exemplos 

Alternative 

comedy 

 

É diferente das punch 

lines de piadas 

tradicionais as quais 

possuem outras formas de 

comédia como: 

observacional, sátira, 

surrealismo, pastelão108 e 

improvisação 

Alexei Sayle, Mark Steel, Dan Harmon, 

Dave Gorman, Linda Smith, Jeremy Hardy, 

Ron Sparks, etc. 

Black 

comedy or 

dark 

comedy 

 

Trata de assuntos pesados 

como: morte, drogas, 

terrorismo, estupro e 

guerra; as vezes pode estar 

relacionado ao gênero de 

filmes de terror 

 

Jim Norton, Bill Hicks, Frankie Boyle, 

Jimmy Carr, Denis Leary, Sacha Baron 

Cohen, Trey Parker, Quentin Tarantino 

Blue 

comedy 

 

Tipicamente de natureza 

sexual (risqué), usando 

linguagem profana; 

frequentemente de visão 

sexista, racista e 

homofóbica 

 

Chris Rock, Jim Davidson, Frankie Boyle, 

Eddie Murphy, Bernard Manning, Martin 

Lawrence, George Lopez, 

Character 

comedy 

 

Deriva do humor de uma 

persona inventada pelo 

artista; frequentemente 

estereotipados 

 

Andy Kaufman, Bob Nelson, Catherine 

Tate, Paul Eddington, Andrew Dice Clay, 

Rich Hall, 

Cringe 

comedy 

 

A comédia do embaraço, 

que o humor deriva de 

ações e palavras 

inapropriadas; 

geralmente popular nos 

programas de TV e 

filmes e ocasionalmente 

também em stand-up 

 

 

TV shows: Curb Your Enthusiasm, The 

Office, Peep Show, The Proposal, Family 

Guy 

Deadpan 

comedy 

Não é extamente um 

estilo de comédia, é uma 

forma de contar piadas 

sem que se use mudanças 

de expressões faciais ou 

de emoções 

 

Milton Jones, Jack Dee, Jimmy Carr, Steven 

Wright, Peter Cook, Craig Ferguson, Dylan 

Moran 

Improvisati

onal 

comedy 

 

 

Improvisação (as vezes 

encurtada par improv) 

onde comediantes 

raramente planejam suas 

rotinas; temos exemplos na 

Robin Williams, Jonathan Winters, Bob 

Nelson, Paula Poundstone, Paul Merton, 

Tony Slattery, Josie Lawrence, Jim 

Sweeney, Steve Steen, Wayne Brady, Ryan 

Stiles, Colin Mochrie, Drew Carey 

                                                           
108 Slapstick é uma forma de performance cômica, na qual os artistas tropeçam, caem e representam piadas através 

dos movimentos. 
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tv, como: Curb Your 

Enthusiasm, Whose Line Is 

It Anyway?, Thank God 

You're Here 

Insult 

Comedy 

 

Uma forma que consiste 

principalmente 

De insultos ofensivos 

direcionados para a 

audiência/ou outros artistas. 

 

Don Rickles, Andrew Dice Clay, Ricky 

Gervais, Bob Saget, Frankie Boyle, Jimmy 

Carr, Jerry Sadowitz, Sam Kinison, Seth 

MacFarlane 

Mockument

ary 

Uma paródia usando as 

convenções do estilo 

documentário 

Films and TV shows: Borat, This is Spinal 

Tap, The Monkees, The Rutles, Summer 

Heights High, Electric Apricot: Quest for 

Festeroo, The Office, Brüno 

 

Musical 

Comedy 

 

Uma forma alternativa de 

comédia onde o humor é 

derivado da música com 

letra (ou sem) 

 

 

Bill Bailey, Denis Leary, Tim Minchin, The 

Lonely Island, Flight Of The Conchords, 

Les Luthiers, 

Observatio

nal comedy 

Fazendo graça do 

cotidiano, geralmente de 

modo a inflar a 

importância de coisas 

triviais ou observando o 

ridículo de algo que a 

sociedade aceita como 

normal 

 

 

 

Chris Rock, George Carlin, Jerry Seinfeld, 

Craig Ferguson, Larry David, Bill Cosby, 

Mitch Hedberg, Billy Connolly, Russell 

Howard, 

Physical 

comedy 

 

Parecido com o pastelão, 

essa forma usa 

movimentos corporais e 

gestos; geralmente com 

influência dos palhaços 

 

Jim Carrey, Bob Nelson, Norman Wisdom, 

Jerry Lewis, Robin Williams, Chevy Chase, 

John Ritter, Conan O'Brien. 

Prop 

comedy 

Baseia-se em aparatos 

ridículos, jaquetas ou 

objetos cotidianos 

usados de maneira 

engraçada 

 

 

Bob Nelson, Carrot Top, Jeff Dunham, 

Gallagher, Timmy Mallett, The Amazing 

Johnathan, Jerry Sadowitz 

Spoof 

 

Pode ser usado para fazer 

graça ou ridicularizar 

alguma produção – um 

livro, filme ou peça de 

teatro -, recriando-a com 

humor. 

Films and TV shows: Hot Shots, Frankie 

Boyle's Tramadol Nights, Shriek, Look 

Around You 

 
Sitcom 

 

Roteiros de diálogos 

criados com temática 

situacional; muito usado 

em séries televisivas 

 

 

 

Seinfeld, My Wife and Kids, I Love Lucy, 

Friends, That '70s Show, The Office, The 

Cosby Show, The Simpsons 

 

Sketch  

Uma versão pequena do 

sitcom, praticada e 
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tipicamente apresentada 

ao vivo 

TV shows: Monty Python, Saturday Night 

Live, Chappelle's Show, Firesign Theatre, 

In Living Color, A Bit of Fry & Laurie 

Surreal 

comedy 

 

Uma forma de humor 

baseada em 

justaposições bizarras, 

situações absurdas e de 

estilo nonsense 

Spike Milligan, Jay Kogen 

Topical 

comedy/Sat

ire 

Baseia-se em notícias de 

capa e recentes 

relacionamentos; o que 

ocorre rápido, mas que é 

uma forma popular usada 

nos programas noturnos 

televisivos de variedades 

 

George Carlin, Bill Hicks, Chris Morris, 

Dennis Miller, Conan O'Brien, Russell 

Howard, Craig Ferguson, David Letterman. 

 

 

 

Chris Rock, George Carlin, Chris Morris, 

David Letterman, etc. 

TV shows: The Daily Show, Have I 

Got News For You, Mock The Week, The 

News Quiz, Saturday Night Live, The 

Simpsons, The Tonight Show, Late Show 

with David Letterman, South Park 

Wit/Word 

play 

 

Uma forma mais 

intelectual, geralmente 

baseada na hábil 

manipulação imaginativa 

da linguagem 

(trocadilhos podem ser 

ridículos e de mal gosto). 

 

 

Groucho Marx, William Shakespeare, 

Harry Hill, Jay Jason, Oscar Wilde, Rodney 

Marks, Woody Allen, George Carlin 

 

 

 

 
 

           Quadro 1: Tipos de gênero do humor/comédia. Fonte: Wikipedia112. 

 

Diante da leitura do quadro acima observa-se que nosso corpus enquadre-se na comédia 

observacional, devido esse tipo de espetáculo ter como característica trazer ao público alguma 

situação do dia a dia comum, que muito bem pode ter acontecido a qualquer indivíduo. Ou no 

mais pode levantar valores e pensamentos sobre alguma situação de cujo ponto de vista 

compartilhamos, mesmo que seja algo com o qual nunca tenhamos tido nenhuma experiência 

similar. O que foi dito pode aliviar nossas tensões, pois traz o assunto como uma surpresa, algo 

que nos assalta, ganha-nos, pois chega como uma quebra de expectativa - característica do humor. 

Em suma, o que podemos dizer a mais sobre a comédia observacional é que geralmente durante 

o espetáculo os comediantes, de forma clara, fazem perguntas ao público, pouco antes de 

começaram um novo tópico, como por exemplo: Você alguma vez já notou que...?, e dessa forma 

introduzem à audiência um novo comentário ou opinião e fazendo assim, tentam cativar o público 

para o assunto escolhido de forma persuasiva. 

                                                           
112 Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Comedic_genres>. Acesso em: 2 set.2014. 
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O trabalho do público na comédia observacional, trata, portanto, de achar na narrativa 

cômica um momento de surpresa no meio da observação apresentada pelo comediante, como 

assinala Ross (1998), “Existe um momento de surpresa nas observações bizarras”113 (p. 105). 

Ross afirma que o comediante compartilha sua maneira de ver o mundo e a risada ocorre da 

“satisfação em compartilhar essa experiência humana”114 (p. 106).  Perret (2007) comenta sobre 

de onde surgem as ideias, as quais podem ser usadas num roteiro de comédia de stand-up. Para 

ele: 

Qualquer tipo de objeto, o qual temos a nosso redor – o automóvel, a lavadora de pratos, 

a torradeira, prancha de cabelo, sacolas de viagem – começa como uma ideia. Alguém 

tem que pensar que essas coisas são possíveis e daí trabalhar para fazê-las acontecer115 

(p. xii). 

 

Percebe-se que, a maioria das comédias a que assistimos atualmente nos espetáculos de 

entretenimento trazem as mesmas bases de antigas comédias que permearam todos os espetáculos 

que já existiram, desde que o homem decidiu fazer da performance uma profissão – um meio de 

vida. Nota-se que, mesmo tendo como principal função o divertimento e entretenimento do 

público, ou seja, os espetáculos serem direcionados totalmente à satisfação de cada um da plateia, 

por se tratarem de um produto de consumo, um lazer, é notório que alguns comediantes tornem 

esses espetáculos, também, um lugar de crítica social. Alguns desses artistas, como o comediante 

escolhido para nosso corpus, Chris Rock, utilizam a comédia, também como um meio de expor, 

como já dito por Possenti, anteriormente nesta dissertação, discursos não oficiais. Ou, como 

afirma Travaglia, “para sacudir certezas milenares” (1999, p. 68), um lado do mundo real, com 

o qual alguns indivíduos não querem se importar, ou simplesmente ignoram que exista. Na 

subseção seguinte, discutimos o papel da arte e sua relação com a crítica sociocultural, focando 

no prisma do comediante Chris Rock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

113 No original, “There is a moment of surprise at the bizarre observations”.   
114 No original, “from delight in shared human experience”. 
115 No original, “Every convenience that we enjoy around us – the automobile, the dishwasher, the toaster, the hot 

comb, and the flip-top-lock baggies – began as an idea. Someone had to think that these things were possible 

and then work to make them a reality”. 
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2.1.3 Chris Rock: a crítica identitária sociocultural afro-americana e a arte 

 
Por que eu procuro por piadas? 

Quando a vida literalmente é farta 

em comédia, é só olhar a volta 

             Mel Brooks116 

 

Lowe (2005) assinala que “Os anos 60 viram a ascendência nacional popular de 

comediantes afro-americanos que geralmente apareciam na televisão e em filmes”117 (p. 34). 

Miles (2005) escreve sobre os comediantes afro-americanos mais novos, dentre um deles Chris 

Rock. Segundo Miles, a comédia produzida por esses artistas tem como foco o absurdo.  Nota-

se que, o humor desses comediantes é uma mistura entre o que é familiar e o que é considerado 

tabu (MILES, 2005). Em outras palavras, há uma mistura de agressão e estereótipos de noções 

pré-concebidas, muitas vezes usadas de forma provocativa.  Para Miles, tudo se resume a uma 

mistura que envolve: “indecência, imaturidade e graça”119 contendo “fortes estereótipos étnicos” 

(MILES, 2005, p. 24). Quanto a isso, do ponto de vista de Lowe (2005): 

 
O humor afro-americano [...] pode ser criativo, exuberante, até mesmo heroico, como o 

bravo e subversivo humor que os escravos usavam como parte de suas máscaras usadas 

contra seus senhores. Porém, como o humor em todas as culturas, ele pode também ser 

cruel, com estereótipos sexistas e, abusivo. As piadas têm sido usadas como forma 

cultural de ridicularizar outros membros da diáspora120 (LOWE, 2005, p. 36)121. 

 

Chris Rock, antes de ser “descoberto” pelo ator e comediante Eddie Murphy, atuou por 

três temporadas no programa Saturday Night Live122, de 1990 a 1993. Porém, Rock ficou 

conhecido no Brasil, através do Programa Everybody Hates Chris123- para os brasileiros: ‘Todo 

                                                           

116 No original, “Why am I looking for jokes when life literally abounds in comedy if you just look around you?” 

(WILDE, 1976, p. 42). 
117 No original, “The sixties saw the rise of nationally popular African American comedians, who often starred on   

television and in movies”. 
119 No original, “indecency and immaturity mixed with wit”. 
120 Diáspora africana (em grego: "dispersão") é o nome, o qual se dá ao fenômeno sociocultural e histórico, o qual 

ocorreu em países além África devido à imigração forçada, por fins escravagistas mercantis, que perduraram da 

Idade Moderna ao final do século XIX. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Diaspora_africana>. 

Acesso em: 20 jul.2014.  
121 No original, “African American humor […] can be creative, exuberant, or even heroic, as in the brave subversive 

humor slaves employed as part of their masking before their masters. But like humor in all cultures, it can also 

be cruel, stereotypical, sexist, and exploitive. Jokes have always been used within the culture to ridicule other 

members of the diaspora”. 
122 Saturday Night Live é um programa de televisão semanal de comédia, exibido pela NBC desde 1975. O programa 

gira em torno de uma série de sketches parodiando a cultura e a política americana. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Saturday_Night_Live>. Acesso em: 18 ago. 2014.  
123 Everybody hates Chris foi um seriado de humor estadunidense inspirado nas experiências pessoais de Chris Rock. 

Teve quatro temporadas, exibidas originalmente nos Estados Unidos entre 22 de setembro de 2005 e 8 de maio 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_Moderna
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diaspora_africana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/National_Broadcasting_Company
http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sketch
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_dos_Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saturday_Night_Live
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seriado
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mundo odeia o Chris’. Este sitcon conta a história de um menino negro que precisa enfrentar a 

pressão contra o racismo estudando numa escola majoritariamente de brancos. O programa é 

baseado na vida real do ator e comediante. Em nosso corpus, o foco em temas étnicos e racistas 

é amplamente baseado na experiência pessoal do comediante Chris Rock que usa sua posição de 

artista para evidenciar esses fenômenos. Mesmo que seus temas se baseiem nos mais tradicionais 

do stand-up, quais sejam: relações familiares, política e desentendimentos entre homens e 

mulheres, etc, Rock, sendo um dos representantes da tradição do humor afro-americano “é mais 

político, muito mais satírico e ataca seriamente questões que são difíceis com bravura”124 

(MILES, p. 29). Quanto a isso, na observação de Mintz (2005), observa-se que: 

Claramente, os comediantes podem ser mais do que meros observadores. Outro papel 

que eles podem assumir e assumem é do comediante porta-voz; sócio-político e crítico 

dos costumes; ou um satírico. É geralmente presumível que o comediante nesta posição 

seja corajoso, arriscando bravamente a desaprovação da sociedade por atacar as normas 

do status quo
125

 (p. 577). 

 

Como já mencionado, os temas tratados nos roteiros de comédia stand-up, geralmente, 

focam em estereótipos. Mais recentemente, comediantes negros têm chegado a sintetizar estas 

tradições, como podemos observar no trabalho de Rock. Com efeito, Charney (2005) assinala 

que “Os comediantes afro-americanos recentemente tem comemorado grande sucesso porque 

eles claramente se definem como um grupo de oposição”126 (CHARNEY, 2005, p. 4), pois falam 

tudo o que diz respeito ao pensamento da elite dominante. Dentro desse quadro, assinalamos aqui 

o que há na literatura sobre os aspectos da construção identitária, visto que a crítica social do 

comediante Chris Rock é a de uma geração e não somente uma crítica individual. Cabe aqui 

expor algumas linhas a respeito dessa relação entre a linguagem e a construção identitária. 

Atentamos para o que diz Carmelino:  

pelo uso da língua não só expomos valores e crenças, mas, também, refletimos nossa 

visão de mundo a partir da visão do grupo social ao qual pertencemos; revelamos modos 

de ser e estar no mundo, representações culturais, identidades sociais. Assim, as pessoas 

constroem significados agindo no mundo no /pelo discurso e, construindo-se, constroem 

os outros (seus interlocutores) também”; “Do exposto, convém salientar que as 

identidades não são tidas como uma condição, mas como uma marca simbólica que 

caracteriza os indivíduos como pertencentes a certo grupo (CARMELINO, 2014, p. 20). 

                                                           
de 2009, pelos canais de televisão The CW Television Network e United Paramount Network. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Everybody_Hates_Chris>. Acesso em: 9 nov. 2014.  
124 No original, “is more political, much more satirical, as he tackles serious issues that are timely, with bravura”. 
125 No original, “Comedians can be more than casual observers, of course. Another role that they can and do assume 

is that of a comic spokesperson; social, political, and cultural critic; or satirist. It is often assumed that the 

comedian in this role is somehow courageous, bravely risking social disapproval by attacking the accepted 

norms”. 
126 Out-group é um termo referente a comparação e seleção de identidades sociais. Indica aquele que não está em 

nosso grupo e, sim no grupo considerado oposto ao nosso. Disponível em: 

<http://www.colorado.edu/conflict/peace/problem/outgrp.htm>. Acesso em: 3 out. 2014.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/The_CW_Television_Network
http://pt.wikipedia.org/wiki/United_Paramount_Network
http://pt.wikipedia.org/wiki/Everybody_Hates_Chris
http://www.colorado.edu/conflict/peace/problem/outgrp.htm
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Através do humor Rock desvela os vícios, dores, esperança, pensamentos e o medo da 

plateia (constituída em sua grande maioria de afrodescendentes), tudo aquilo que evitamos falar, 

tudo aquilo, que possa estar ‘debaixo do tapete’. Dessa maneira, há artistas que exercem um papel 

de instrumento de despertar de consciência, que como Rock são capazes de entregar a realidade 

ao seu público, de forma mais amena, pois servida com humor, mas não necessariamente menos 

direta e indolor. Afinal, não era isso que Shakespeare realizava com seu teatro: um despertar de 

consciência moral?128  Sobre Shakespeare, Propp assinala: “mais do que qualquer outro poeta, 

reúne uma dissolução animalesca a uma licenciosidade repleta de humor” (1992, p. 21). Essa 

ampliação da consciência é uma função da arte, do artista, sobretudo um agente crítico da 

sociedade. 

 Um dos motivos que tornam o riso algo útil, segundo Bérgson (1983), é seu significado 

social. Nesse sentido, que Graf (2000) enfatizava que Cícero considerava o humor “como um 

instrumento de crítica dentro do mesmo grupo social” (p. 56).  Podemos observar deste modo 

que dando oxigênio ao indivíduo que já se entregou ao ‘piloto automático’ devido a tantas 

pressões socioeconômicas e políticas a arte renova um novo equilíbrio. Dessa forma, como 

aponta Fischer, “a arte não é só necessária e tem sido necessária, mas igualmente que a arte 

continuará sendo sempre necessária” (1987, p. 11). Por essa razão, o humor é um fator de 

mudança social. Nesse sentido, Fischer (1987) indica melhor esta posição quando diz: 

No mundo alienado no qual vivemos, a realidade social precisa ser mostrada no seu 

mecanismo de aprisionamento, posta sob uma luz, que devasse a “alienação [...] A obra 

de arte deve apoderar-se da plateia não através da identificação passiva, mas através de 

um apelo à razão que requeira ação e decisão (p. 15). 

 

Existe uma expressão que diz: Humor is not a pretty thing. Esta metáfora já indica que o 

humor não é uma coisa ‘bonitinha’ de se ver. De acordo com Sídnei Romão (2001), em sua 

dissertação: “Onde está a graça: análise da perlocução em textos humorísticos nos níveis 

explícito, implícito e metaplícito”: “Freud observa que as piadas têm um elemento tendencioso: 

constata-se nelas uma tendência obscena ou agressiva (as quais tentam atingir o pudor, as 

crenças, a ideologia” (p. 16). Doc Comparato (2009) define a comédia como sendo algo “hostil 

e agressiva, humilhante. Crítica e irônica. É insultante. É puro conflito. Na comédia nada é 

sagrado. Religião, raça, Deus nem as mães. [...] A comédia é sempre cruel e explosiva. É 

                                                           
128 Moral é “Referente quer aos costumes, quer as regras de conduta admitidas numa sociedade determinada”. In: 

LALANDE, André. Vocabulário técnico e crítico da filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 703. 
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dessacralizante. Não tem limites. Tudo é risível” (p. 377). Travaglia (1990) cita Cláudio Paiva129, 

quando esse diz: “Não há humor a favor” (p. 69), pois ele “sempre ataca algo da estrutura social, 

mas defende a verdade que quer revelar” (p. 69). Ele existe e faz com que “o povo olhe para si” 

(p. 69) e durante este percurso irá gerar desconforto e inquietação. 

 O título do espetáculo que escolhemos analisar como corpus, Kill the Messenger, 

apresenta uma metáfora. Numa primeira interpretação somente focada na forma literal, somos 

levados apenas a entender esta frase como uma mensagem que é uma ordem, que diz para 

matarmos o mensageiro130. Analisando essa expressão, Kill the Messenger, do ponto de vista 

histórico, observa-se que ela irá remeter à época, na qual, não era possível utilizar instrumentos 

modernos de comunicação em frontes de guerra. Durante a guerra toda comunicação era feita 

entre mensageiros que entregavam as mensagens pessoalmente. Portanto, esses soldados eram 

vistos como ‘persona non grata’131, uma vez que, à ocasião de uma guerra, muito provavelmente 

suas mensagens não fossem de cunho alegre, trazendo satisfações de sucesso para o exército e 

seus soldados, muito pelo contrário, geralmente, as mensagens eram de alerta e de mudanças de 

táticas, na certa, cada vez mais promissor e de difícil cumprimento.  

 Numa segunda interpretação, essa expressão é usada para referir-se ao artista comediante, 

que traz as mensagens (consideradas) desagradáveis. Rock, por intermédio da arte, traz ao 

público seu trabalho crítico. Dessa forma, supomos que (talvez) desagrade a alguns, pois revela 

a verdade que muitos não desejam encarar. O espetáculo de comédia stand-up é um dos 

instrumentos culturais existentes que expõe o modo de vida cotidiano, os prós e contras dos 

acontecimentos e experiências humanas. Posto dessa maneira, podemos perceber que uma das 

formas de entendermos nossa cultura, segundo Schechner (2003), dá-se através de rituais e 

performances teatrais, para ele: 

A performance é um argumento do ‘fluxo’, que é um movimento espontâneo no qual 

ação e percepção são um só, e ‘reflexivas’, onde os sentidos centrais, os valores e 

objetivos de uma cultura são vistos “em ação”, pois eles moldam e explicam o 

comportamento. A performance é a declaração de nossa humanidade compartilhada e 

ainda aponta a unicidade de certas culturas. Nós iremos conhecer melhor uns aos outros 

                                                           
129 Cláudio Paiva é um cartunista e um roteirista de programas de humor brasileiro. Foi roteirista de programas de 

sucesso como TV Pirata, Sai de Baixo e Grande Família. Escreveu para o Fantástico e Comédia da Vida Privada. 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Claudio_Paiva. Acesso em: 10 jan.2015.  
130 A expressão Kill the Messenger traduzida significa ‘mate o mensageiro’.  
131 Persona non grata é uma expressão cujo significado literal significa "pessoa não bem-vinda". É um termo 

utilizado em diplomacia, que sob a Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas, um Estado pode 

declarar "em qualquer altura e sem necessidade de justificação" qualquer membro dos emissários diplomatas 

como persona non grata — i.e., não aceite. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Persona_non_grata>. 

Acesso em: 4 nov. 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cartunista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roteiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Pirata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sai_de_Baixo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Grande_Fam%C3%ADlia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fant%C3%A1stico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9dia_da_Vida_Privada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Claudio_Paiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diplomacia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o_de_Viena_sobre_Rela%C3%A7%C3%B5es_Diplom%C3%A1ticas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Persona_non_grata
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quando adentrarmos as performances de cada um e aprendermos a gramática e 

vocabulário destas132 (SCHECHNER, 2003, p. 13). 

 

Uma das funções da arte do stand-up é trazer ao público alguma revelação sobre uma 

determinada situação recorrente no seio da sociedade para que seja analisada. Os temas 

trabalhados pelas comédias de stand-up, de uma forma geral, tentam fazer com que a plateia saía 

de um estado de consciência passivo e seja transportada através do mecanismo do gatilho do 

humor, para outro estado de consciência, desta vez um estado de ‘despertar’, beirando certa 

catarse133. O comediante é um exemplo da representação do papel do trickster134, termo este que 

significa: o ‘pregador de peças’, semelhantemente representado pelo personagem do fool na 

mitologia pagã. A raiz do cômico está embasada nesse conceito mitológico, no qual o trickster é 

um modelo arquétipo135 que encorpora aquele que irá contar a verdade, escondida entre as 

palavras, como fazem os comediantes de comédia de stand-up. E geralmente irão ter problemas 

por isso, pois poderão incitar a fúria de alguns.  O trickster é “uma energia lúdica que possui a 

capacidade de produzir humor, que pode acionar a transformação”136 (TANNEN, 2007, p. 137). 

Na visão de Tannen (2007) o trickster é o humor corporificado, dessa forma todo aquele que usa 

o humor desvelando uma verdade, um discurso escondido, subterrâneo pode estar representando 

o papel do trickster. 

 Em várias culturas o personagem do trickster irá representar o herói cultural ou o mágico, 

pois irá ser o autor de proezas inimagináveis, como: ‘roubar o ouro dos deuses’, ‘tirar a espada 

mágica da pedra’ (HENDERSON, 1968, p. 103), ‘ressuscitar os mortos’, ‘despertar o sagrado’, 

‘destrancar as portas da percepção’. Observa-se que, na grande maioria das histórias de trickster, 

                                                           
132 No original, “A performance is a dialectic of ‘flow’, that is, spontaneous movement in which action and 

awareness are one, and ‘reflexivity’, in which the central meanings, values and goals of a culture are seen ‘in 

action’, as they shape and explain behavior. A performance is declarative of our shared humanity, yet it utters 

the uniqueness of particular cultures. We will know one another better by entering one another’s performances 

and learning their grammars and vocabularies”. 
133 Catarse, do grego kátharsis, é uma palavra utilizada em diversos contextos, como na tragédia, na medicina ou na 

psicanálise, que significa "purificação", "evacuação" ou "purgação". Segundo Aristóteles, a catarse refere-se à 

purificação das almas por meio de uma descarga emocional provocada por um drama. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Catarse>. Acesso em: 23 fev. 2014.  
134 A figura do trickster, na mitologia e no estudo do folclore e religião, é um deus, deusa, espírito, homem, mulher, 

ou animal antropomórfico que possui grande inteligência e conhecimentos secretos e os usa para pregar peças 

desobedecendo regras normais e normas de comportamento. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Trickster>. Acesso em: 5 mar.2015. 
135 Arquétipo (do grego: arché - principal ou princípio e tipós: impressão, marca) é o primeiro modelo ou imagem 

de alguma coisa, antigas impressões sobre algo. Para Jung, arquétipo é uma espécie de imagem apriorística 

incrustada profundamente no inconsciente coletivo da humanidade. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquetipo>. Acesso em: 5 mar.2015. 
136 No original, “Trickster is a playful energy which has the capacity to produce humor that can trigger 

transformation”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psican%C3%A1lise
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catarse
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Folclore
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deusa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antropomorfismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inconsciente_coletivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquetipo
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há um assalto profundo aos valores culturais enraizados. Para Tannen (2007), “Ser humorado é 

um ato transgressivo porque ele encoraja o olho crítico a enxergar o outro lado”137 (p. 152). Nesse 

sentido, argumentamos que o comediante pode ser visto como um facilitador, aquele que carrega 

a ‘chave’ que irá destrancar o quarto escuro onde se encontra a dualidade do mundo, iluminando 

o paradoxo138 dessa realidade, pois o real possui várias faces, a moeda possui dois lados sempre, 

e não somente aquele ponto de vista aceito pela família, comunidade, cultura ou pelas 

circunstâncias. O comediante, portanto, é o grande instigador de conflitos, que irão gerar uma 

mudança que trará a vida nova, abrirá as perspectivas para um novo mundo, a chegada de novas 

estações, novos ciclos surgem a partir da destruição do velho mundo (que podemos considerar 

como sendo os antigos conceitos que regem determinada sociedade). Tannem (2007) afirma que 

o trickster é um exemplo de ‘Eros usando o Logos’ onde vemos unidos “o prazer e o pensamento 

– como forma de estar no mundo”139 (p. 151). Visto por esse ângulo, ao comediante é dado o 

poder de acionar a transformação ou co-criação da realidade, e todo esse trabalho é feito por meio 

da arte do jogo de palavras, usando como artifício o humor, o cômico. 

Antes de partimos para descrever as teorias linguísticas que servirão de base para a análise 

do corpus, na seção seguinte, cabe-nos descrever as teorias básicas do humor: superioridade, 

alívio, incongruência e bissociação. 

 

2.2 TEORIAS CLÁSSICAS DO HUMOR 

O chiste é assim um velhaco hipócrita,  

servidor, a um só tempo, de dois amos. 

   (FREUD, 1905, p. 148). 

 

Em relação às teorias clássicas do humor, Raskin (1979) assinala existirem três principais 

teorias, quais sejam: superioridade, alívio e incongruência. Nossa análise irá se beneficiar com 

esses conceitos, por esse motivo, a seguir, descrevemos suscintamente cada uma delas, 

adicionando, também, a teoria da bissociação. Criada por Koestler, essa teoria é considerada 

sendo de base cognitiva (cf. SAMSON, 2008). Antes de prosseguir, destacamos o ponto de vista 

de Rutter (1997, p. 8), a respeito das teorias listadas acima, as quais são consideradas as teorias 

clássicas do humor: 

A teoria da superioridade assume uma representação psicológica da humanidade, na 

qual o desejo de dominar é onipresente; do alívio é baseada na compreensão de que 

                                                           
137 No original, “Being humorous is a transgressive act because it encourages the critical eye to look the other way”. 
138 O paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica, é "o oposto do que 

alguém pensa ser a verdade". Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Paradoxo>. Acesso em: 7 mar.2015. 
139 No original, “pleasure and thinking – as a way of being in the world". 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Verdade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contradi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paradoxo
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fisiologicamente existem várias energias, as quais são canalizadas e dissipadas pelo 

corpo e na incongruência, assume-se um modelo específico, linear cognitivo.140 

 

Foi com Thomas Hobbes141 que a teoria da superioridade teve início. Esse estudioso 

advogava que “as pessoas em constante ânsia pelo poder detinham a vontade de se mostrar 

superiores aos outros”142 (apud RUTTER, 1997, p. 10). Hobbes afirmava que existem dois tipos 

de riso: um quando rimos de nós mesmos e o segundo quando rimos de outra pessoa. Para Hobbes 

“Nós triunfamos quando rimos”143 (apud RUTTER, 1997, p. 10). Talvez por isso se tornou 

conhecido por declarar, em sua obra Leviathan, que o riso seja o resultado de uma “Glória 

Repentina”144. Conceito que diz respeito ao reconhecimento da sensação de se sentir superior em 

status. De certo modo, outros pesquisadores, como Bérgson e Descartes, concordam numa 

questão: que o riso tem um ponto benéfico, de correção social, pois como afirmam, de alguma 

maneira, o riso ajuda a apontar os vícios, indicando seu aspecto ridículo (RUTTER, 1997). 

 Por outro lado, para Rutter (1997), a teoria da superioridade caracteriza o humor como 

algo “essencialmente” “agressivo”, e que o riso, segundo essa teoria, estará focado no “ridículo, 

no absurdo, no grotesco” (p. 9). Baudelaire, o mesmo que afirmou ser o cômico algo satânico, 

afirma que o riso “surge da superioridade”145 (1956, p. 115). Seguindo nessa direção, observamos 

o que diz Xavier (2012). Segundo esse autor, “o riso acontece quando se sente em relação ao 

objeto de derrisão uma sensação de desprezo, isto é, quando nos sentimos superiores a ele” (p. 

61), e continua explicando que “o riso não é somente uma expressão, mas um gesto social de 

repressão das excentricidades, de punição do que é desprezível” (p. 61). Rutter (1997) afirma que 

é por essa razão que Aristóteles e Platão consideravam o humor como uma prática, que devia ser 

evitada. Nas palavras de Platão, o humor seria “uma mistura de dor e prazer” (Philebus, 48, p. 

56 apud RUTTER, 1997, p. 9). Ressaltamos a posição de Aristóteles que é complementar quanto 

ao uso do humor em sociedade, segundo esse autor: “o ridículo é um tipo de deformação, e 

algumas formas de deformação são proibidas pela lei, sendo presumível que alguns tipos de 

ridículo também sejam proibidos” (Ethics, Book IV, Chpt. 8, p. 168 apud RUTTER, 1997, p. 9). 

                                                           
140 No original, “superiority theory assumes a common psychological make-up for humankind in which the desire 

to dominate is omnipresent; relief is based upon on understanding of physiology in which various energies are 

channeled and dissipated throughout the body and incongruity assumes a specific, linear cognitive model”. 
141 Thomas Hobbes (1588 - 1679) foi um matemático, teórico político, e filósofo inglês. Autor de Leviatã (1651), 

no qual atestava sobre a necessidade de governos e sociedades. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes>. Acesso em: 18 nov.2014. 

142 No original, “people in a constant struggle for power and the will to prove superiority over others”. 
143 No original, “we triumph when we laugh”. 
144 Sudden Glory. 
145 No original, “Laughter, they say, comes of superiority”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1679
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
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 Rapp (1949) sugere um novo olhar sobre essa teoria do riso, para ele, a sensação de 

superioridade é uma forma de vencer uma batalha, só que uma batalha de cunho mental. Quanto 

a isso, Rutter afirma que “com o desenvolvimento das sociedades, e a censura à violência, a 

batalha física se transforma na batalha do cômico e da piada, que se torna uma representação 

simbólica do duelo bárbaro. O ‘duelo da capacidade mental’”146 (RUTTER, 1997, p. 12). 

Adiante, tratamos da teoria do alívio. 

 Muito embora, a teoria do alívio tenha sido, amplamente, conhecida através do trabalho 

de Sigmund Freud, em sua obra Os chistes e sua relação com o inconsciente (1905), esse mesmo 

autor afirma que também na obra de Herbert Spencer, The Phisiology of laugher (1860), podemos 

perceber pensamentos análogos a respeito do riso. Segundo Freud, “De acordo com Spencer, o 

riso é um fenômeno de descarga da excitação mental a uma prova que o emprego psíquico dessa 

excitação tropeça repentinamente contra um obstáculo” (1905, p. 141). Vale acrescentar, na 

presente discussão que Freud indicou “necessidade de modificar a noção de Spencer” (1905, p. 

141), segundo esse autor: 

Devíamos dizer que o riso se dá quando uma cota de energia psíquica, usada 

anteriormente para a catexia de trajetos psíquicos particulares, torna-se inutilizável, de 

modo que essa (energia) pode encontrar descarga livre (FREUD, 1905, p. 141). 

 

Travaglia (1990) afirma que o humor para Freud permitia “descobrir fontes de prazer 

reprimidas pela censura e o prazer vem do fato de se enganar o censor” (TRAVAGLIA, p. 60). 

Carmelino (2005) assinala que do ponto de vista de Freud, “o humor consiste em um ataque a 

alguma espécie de censura ou repressão, controle físico ou mental imposto ao indivíduo pela 

sociedade” (p. 5). É fato que segundo Freud o humor não é “resignado, é rebelde. Significa o 

triunfo sobre o princípio do prazer”147 (CHARNEY, 2005, p. 477). Charney afirma que “a 

audiência ri porque nos relacionamos, porque nós liberamos uma energia de nervosismo”148 

(CHARNEY, 2005, p. 29). Koestler (1994) diz que podemos chamar o riso de “reflexo de gozo. 

Sua função parece ser propiciar alívio de tensão” (p. 138). Nesse sentido, segundo Peters: 

Na situação cômica, todo o montante de energia psíquica comumente reivindicado para 

reprimir ou controlar impulsos eróticos e violentos no curso da lida cotidiana é, de 

repente, colocado em suspenso. Tornado desnecessário diante do que é apenas uma 

piada, esse volume de energia psíquica é descarregado sob a forma orgânica da risada, 

que oferece também uma sensação de prazer oriunda do alívio diante do autocontrole 

tenso que é o preço a se pagar pela existência em um ambiente civilizado (PETERS, 

2013, p. 18-19). 

                                                           
146 No original, “as society evolves and censures violence the physical battle becomes a battle of wit and the joke 

becomes the symbolic representation of the barbaric duel. The ‘duel of mental skill’”. 
147 No original, “Humor is not resigned, it is rebellious”. 
148 No original, “And the audience laughs because we relate, because we release nervous energy”. 
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Após termos caracterizado, de forma sucinta, a teoria da superioridade e do alívio, partimos 

agora para a abordagem linguística, que segundo, Raskin (1985), é representada pela teoria da 

incongruência. Como ressalta Peters (2013, p. 18): 

A concepção do riso como resposta à percepção de uma incongruência remonta, no 

mínimo, ao iluminista setecentista escocês, Francis Hutchenson, passa por autores como 

Kant (1993: 177-181), Schopenhauer (2001: 68) e Kierkegaard, chegando até nós via 

Henri Bergson (2007), Arthur Koestler (1964) e Peter Berger (1997), dentre vários 

outros. A sensação do cômico derivaria, segundo essa teoria, da experiência de uma 

disjunção entre o que sabemos ou esperamos que seja o caso, de um lado, e a informação 

provida pelo discurso ou evento humorístico de outro 

 

Segundo Kant, o riso seria “um deleite de um jogo de ideias no qual a disposição para a 

clarividência do fato oscila temporariamente entre a dúvida e o engano” (p. 8). Spencer diz que 

o riso “resulta naturalmente apenas quando a consciência é, inesperadamente, transferida das 

grandes coisas para as pequenas – apenas quando há o que podemos chamar de incongruência 

descendente” (apud FREUD, 1905, p. 141). Uma definição mais próxima da qual veremos em 

nossa análise está presente no que diz Morreall. Segundo ele, “segundo a teoria da incongruência, 

o que gostamos é de experienciar algo que não se encaixa em nossos padrões mentais. A 

incongruência é um nome charmoso para um desencontro entre o que esperamos e o que 

experienciamos”149 (1997, p. 26). Para Propp, Schopenhauer definia o riso da seguinte maneira:  

A razão do riso em todos os casos é simplesmente a percepção repentina da 

incongruidade entre o conceito e o objeto real sobre o qual se pensou e fez dele alguma 

relação, e o riso é tão somente a expressão dessa incongruidade150 (SCHOPENHAUER, 

1819 apud MORREAL, 1987, p. 52).   

 

Para Morreall, “A maioria das piadas, por exemplo, são criadas com o intuito de levar 

nossas mentes numa direção e de repente há uma mudança para uma outra direção. E se 

gostarmos do modo como nossos vagões de pensamentos são mudados, então isso é humor”151 

(p. 28). Morreall cita um exemplo com a seguinte frase: “Eu nunca fumei até eu ter 9” (1997, p. 

28).  A frase, possivelmente, é engraçada pois a pessoa fala de uma época, na qual, não é normal 

vermos pessoas fumando, pois elas ainda são crianças. E é esperado que os pais impeçam que 

crianças nesta faixa etária façam uso de alguma droga, ou algo que possa lhes causar algum mal 

                                                           
149 No original, “according to the incongruity theory, what we are enjoying is experiencing something that doesn’t 

fit our mental patterns. Incongruity is a fancy name for a mismatch between what we expect and what we 

experience”  
150 No original, “The cause of laughter in every case is simply the sudden perception of the incongruity between a 

concept and the real objects which have been thought through it in some relation, and laughter itself is just the 

expression. Of this incongruity”. 
151 No original, “Most jokes, for example, are designed to lead our minds along one track and then suddenly switch 

them to a different track. If we enjoy having our train-of-thought switched in this way, then that’s humor”. 
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à saúde. Caso fosse dito, ao invés de 9 anos, 19 ou 29 anos e etc., não ocorreria a incongruência, 

devido ao fato de ser normal que alguém nesta idade tenha o hábito de fumar cigarros. 

 Raskin (1994) assinala que estando a teoria da incongruência baseada no desencontro 

entre duas ideias, pode-se afirmar que ela é “os ancestrais diretos das teorias ‘cognitivas’”152 (p. 

48). Dessa maneira, falamos agora sobre a teoria da Bissociação, que defende que durante a 

compreensão do humor ocorre uma mudança abrupta entre dois frames (COULSON, 2001; 

RITCHIE, 2004) ou scripts (RASKIN, 1979, 1985, ATTARDO, 1994). Arthur Koestler, em 

1964, publica a obra The act of creation, na qual apresenta a Teoria da Bissociação, considerada, 

atualmente, segundo Samson (2008), como uma Teoria linguística cognitiva sobre o humor. 

Koestler relata que há uma relação de bissociatividade na produção do humor, ou seja, o ato 

criativo do humor se dá entre dois planos de significados, que irão nos remeter ao conceito de 

Frames of reference que segundo ele são os valores ou pontos de vista de um determinado grupo 

social, que regulam o comportamento dos indivíduos. A tese central de Koestler, segundo 

Sanmartin e Dib afirma:  

que todos os processos criadores participam de um padrão comum, por ele chamado 

“bissociação”, que consiste na conexão de níveis de experiência ou sistemas de 

referência. No pensamento criador a pessoa pensa simultaneamente em mais de um 

plano de experiência garantindo uma nova conexão, ao passo que no pensamento 

rotineiro ela segue caminhos usados por anterior associação” (SANMARTIN; DIB, 

1993, p. 58). 

 

No momento da compreensão da piada, portanto, ocorre certo grau de contradição ou 

desvio de interpretações, ocasionados pela ambiguidade de sentidos, que são gerados pela 

existência de dois frames ou scripts, considerados incompatíveis. Segundo Koestler (1989), a 

capacidade de fazer bissociações é uma das características da mente criativa. Ele cita o humor e 

a originalidade artística como sendo processos frutos da criatividade. E esta só a temos fazendo 

uso de nossa imaginação. A bissociação é uma capacidade, que possibilita ao ser humano fazer 

associações entre ideias e pensamentos ainda não imaginados anteriormente, ao menos não 

conscientemente. Esta habilidade nos permite mesclar nossas memórias, nossos conhecimentos 

de uma nova perspectiva nos permitindo enxergar a situação, conceitos e ideias de outros 

ângulos, ainda não imaginados ou conscientemente aceitos. 

 Gilles Fauconnier e Mark Turner apontam Koestler como sendo o responsável pelo ponta 

pé inicial que motivou a Teoria dos Espaços Mentais, que explica como ocorre a construção 

mental de conceitos, que dizem respeito a toda compreensão de nosso conhecimento de mundo. 

                                                           
152 No original, “the direct ancestors of ‘cognitive’ theories”. 
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Segundo os autores, “Nós começamos de onde Koeslter parou”153 (FAUCONNIER; TURNER, 

2002, p. 38). O termo usado por Koestler (1964), Frames of reference, foi descoberto por 

Fauconnier (1998, 2002, 2003), o qual passou a usá-lo na LC. Pode-se afirmar, a grosso modo, 

que esses níveis de experiência, ou Frames of reference – “sistemas de referência” – sugerido 

por Koestler é o mesmo que falar em scripts ou frames (RASKIN, 1985; ATTARDO, 1991; 

FILLMORE 2002; MINSKY, 1975; COULSON, 2001, dentre outros). Na subseção seguinte, 

discorreremos sobre esse tema. 

 

2.3 LINGUAGEM E COGNIÇÃO 

2.3.1. Em busca do sentido: a visão experiencialista 

A construção do significado é a pedra 

 angular da ciência cognitiva.173 

              (FAUCONNIER, 1997, p. 2). 

 

 Ferrari (2011) afirma que a expressão linguística cognitiva (LC) já circulava no cenário 

linguístico nos idos dos anos sessenta. A LC surgiu a partir dos dissidentes da gramática gerativa, 

dentre outros pesquisadores, que seguiram com a pesquisa em semântica cognitiva, citamos aqui 

alguns: George Lakoff, Ronald Langacker, Leonard Talmy, Charles Fillmore e Gilles 

Fauconnier. Para esses pesquisadores, a fórmula de Chomsky “a linguagem é o espelho da 

mente”, devia ser aprimorada. Em razão disso, delineiam uma nova teoria cognitiva, que segundo 

Ferrrari: 

o significado deixa de ser um reflexo direto do mundo, e passa a ser visto como uma 

construção cognitiva através da qual o mundo é apreendido e experienciado. Sob essa 

perspectiva, as palavras não contêm significados, mas orientam a construção do 

sentido” (2011, p. 14). 

 

Dessa forma, segundo a LC a compreensão da linguagem passa a estar baseada no uso e 

tem suas raízes na experiência, contrariando a visão da teoria objetivista anterior, que segundo 

Lakoff e Johnson “é um termo genérico, o qual engloba o Racionalismo Cartesiano, o Empirismo, 

a Filosofia Kantiana, o Positivismo Lógico [...] que entendem a linguagem como mero espelho 

da realidade objetiva” (2002, p. 11). Essa teoria objetivista atesta, basicamente, que os “símbolos 

usados no pensamento encontram seu sentido através de uma correspondência com as coisas- 

coisas particulares ou categorias de coisas – no mundo”175 (LAKOFF, 1990, p. xiii). Michael 

                                                           
153 No original, “We begin where Koestler left out”. 
173 No original, “Meaning construction is a cornerstone of cognitive science”. 
175 No original “the symbols used in thought get their meaning via their correspondence with things-particular things 

or categories of things-in the world”.  
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Reddy (1979) em seu artigo The conduit metaphor176 descreve melhor essa posição objetivista. 

Segundo Reddy, o significado e as ideias podem ser compreendidos independentemente dos 

indivíduos. Para Reddy (1995, p. 116), durante o processo de comunicação: 

ideias são como objetos, que você coloca dentro de palavras, então a linguagem é vista 

como um container de ideias, e você envia estas ideias por um conduto, um canal de 

comunicação para outra pessoa, que irá extrair as ideais de dentro das palavras.177 

 

Lakoff (1995) em entrevista realizada por Iain A. Boal, publicada no livro Resisting the 

virtual life: the culture and politics of information, descreve o porquê de sua crítica à metáfora 

do conduto. Para Lakoff, a metáfora do conduto é falha na maioria dos casos. Esse autor, 

veementemente assinala que o significado não está nas palavras, pois ele é diretamente 

dependente da interpretação que os indivíduos fazem do contexto. Este está embasado no 

conhecimento de mundo particular de cada um. Portanto, as ideias pura e simplesmente não 

podem ser extraídas das palavras. Essa é uma visão comum sobre a teoria da informação, que se 

assemelha a metáfora do conduto, pois ambas partem desse mesmo ponto de vista, o qual prega 

que tanto a comunicação quanto à informação são apenas transmitidas de um indivíduo para o 

outro. Lakoff (1995) vai além e diz que as teorias de ensino também são baseadas na metáfora 

do conduto. Esse mesmo autor cita duas frases como exemplos: “Nós iremos colocar isso na sua 

mente”, “Você terá que regurgitar isso direto no exame”178. Lakoff diverge de Reddy, afirmando 

que o significado de nossos discursos está diretamente relacionado ao que somos, ou seja, somos 

fruto de nossas experiências sensório-motoras. Essa sua posição pode ser observada na visão 

experiencialista, onde a cognição é: 

o resultado de uma percepção mental. O conhecimento da realidade tenha sua origem 

na percepção, na linguagem ou na memória, precisa ir além da informação dada. Ele 

emerge da interação dessa informação com o contexto no qual ela se apresenta e com o 

conhecimento preexistente do sujeito conhecedor (ORTONY, 1993, p. 13). 

 

Francisco Varela (1984), filósofo Chileno apresentou a teoria da enação, ou realismo 

corporificado - ‘mente corporificada’ – que nega a visão sistemática da filosofia Ocidental. Por 

sua vez, o neurocientista português Antônio Rosa Damásio descreve essa transição em seu livro 

O Erro de Descartes (1995), no qual defende que o racionalismo cartesiano179 que prega ser a 

mente uma entidade separada do corpo está ultrapassado e, para que possamos desfrutar da 

                                                           
176 Metáfora do conduto ou canal. 
177 No original, “ideas are objects that you can put into words, so that language is seen as a container for ideas, and 

you send ideas in words over a conduit, a channel of communication to someone else who then extracts the ideas 

from the words”.  
178 No original, “We are going to stuff this into your mind”, “You have got to regurgitate it on the exam”. 
179 Racionalismo cartesiano – ver René Descartes.  
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evolução científica neste século XXI, teremos que seguir negando-o, visto que, segundo a ciência 

cognitiva, a verdade sobre quem somos está pautada no seguinte conceito proposto: “a mente é 

intrinsecamente corporificada”(LAKOFF,1999, p. 3). Nesse sentido, nossa visão de razão muda 

radicalmente. Nossa visão é transformada para sempre - após séculos baseada no cartesianismo 

- que atesta que “Particularmente, a razão é vista como sendo independente da percepção e dos 

movimentos corporais”180 (LAKOFF, 1999, p. 17).  De um modo geral, a teoria da enação, passa 

a trazer novas respostas para uma antiga questão filosófica - o que é a realidade? Segundo essa 

teoria, nossa compreensão de mundo perpassa nossa capacidade de categorizar as nossas 

experiências sensório-motoras. Pois, na medida em que soubermos como nossas mentes 

funcionam e como se dá essa categorização de mundo, a partir deste momento, poderemos 

responder quem somos e como pensamos, tendo em vista, nosso sistema conceptual ser enraizado 

em nossos corpos, o sentido de todas as coisas se dá através dele. O sentido, para Lakoff (1999), 

irá se basear naquilo que faz sentido para o indivíduo, segundo ele: 

O que legitimamente motiva o subjetivismo é a consciência de que o sentido é sempre 

o sentido para uma pessoa. O que tem sentido para mim é uma questão do que é 

importante para mim. E o que é importante para mim não dependerá somente de meu 

conhecimento racional, mas também de minhas experiências passadas, de meus valores, 

de meus sentimentos e de meus insights intuitivos. O sentido não é pré-determinado; é 

uma questão de imaginação e uma questão de coerência construtiva. A ênfase objetivista 

em atingir um ponto de vista universalmente válido deixa escapar o que é importante, 

revelador e coerente para o indivíduo (idem, p.345). 
 

 Muito embora esta nova visão - a expriencialista, tenha sido difundida a partir dos 

fundamentos da ciência cognitiva, Lakoff (1999) em seu livro Philosophy in the Flesh: the 

embodied mind and its challenge to the Western thought, recorda que os filósofos Maurice 

Merleau-Ponty e John Dewey já destacavam a importância de nossas experiências corporais na 

construção de sentido daquilo que pensamos, sentimos e comunicamos. Em seu livro, 

Fenomenologia da percepção (1962), Merleau-Ponty aponta que nossa consciência é 

encorporada: “O corpo é nosso mediador na compreensão do mundo181” (apud, 

DREYFUS,1996). Já no início do século XX, segundo Joshua Skorburg (2013), Dewey nos 

apresentou sua tese: “EMT”- embodied mind thesis, segundo que “as mentes só existem em 

conexão a um corpo organizado182” (pp. 66-78). Muito embora a Filosofia da linguagem tenha 

despertado primeiramente para este fato, é só a partir do seu reconhecimento pela ciência 

cognitiva que o corpo passa a ter peso para a linguística.     

                                                           
180 No original, “In particular, reason is seen as independent of perception and bodily movement”. 
181 No original, “The body is our general medium for having a world”. 
182 No original, “For Dewey, minds only exist in connection to an organized body’. 
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 Diante do exposto, o conhecimento na visão experiencialista é uma construção e estará 

focado no contexto social e na interpretação de mundo de cada indivíduo. Entende-se que essa 

visão experiencialista, se encaixa na segunda geração da ciência cognitiva, designada como 

Realismo corporificado – que irá estar na base das teorias centrais da LC, como: frames, espaços 

mentais, mesclagem conceptuais, apresentada na subseção 2.3.3. Sendo assim, compreendemos 

objetos, coisas e circunstâncias através de associações e projeções de sentidos que fazemos com 

base em nossas experiências sensório-motoras.  

  A partir de agora passamos a situar um pouco melhor como se dá a formação de nossos 

sentidos, ou melhor, como apreendemos e organizamos o nosso conhecimento de mundo.  Na 

próxima subseção descrevemos, brevemente, o que sejam: os processos de categorização de 

mundo, a teoria prototípica e os MCIs (modelos cognitivos idealizados), para dessa forma 

chegarmos finalmente, ao conceito de frame e a teoria da mesclagem conceptual   básicas para 

nossa análise do corpus. 

 

2.3.2 A construção dos sentidos: categorização de mundo, teoria prototípica e MCIs. 

 

Estudos realizados sobre a cognição assinalam que os indivíduos compreendem o mundo 

através de uma capacidade designada como categorização. A LC investiga exatamente sobre esse 

sistema de categorização de mundo. Dessa maneira, de acordo com as teorias da LC, somos seres 

que categorizam. Kovecses (2006) afirma: 

Uma de nossas capacidades mais essenciais de sobrevivência é a habilidade de 

categorizar os objetos e eventos a nossa volta. Através da criação de categorias 

conceptuais nós criamos sentidos para o mundo; quando nós encontramos novos objetos 

e eventos nós os relacionamos aquelas categorias já existentes ou criamos novas 

categorias para acomodá-los183 (2006, p. 35-36). 

 

 Feltes (2007) assinala que “A categorização humana é, portanto, o coração do programa 

global da Semântica Cognitiva” (p. 108). Para Lakoff (1999), “Até as amebas categorizam as 

coisas que encontram, como comida ou não” (p. 17). Nesse sentido, percebe-se que o processo 

de categorização é algo que ocorre de forma natural. A esse respeito Lakoff (1987b) assinala: 

Toda vez que pensamos a respeito de algo: cadeiras, nações, doenças, emoções, 

qualquer tipo de coisa, nós usamos categorias. Toda vez que realizamos qualquer ação, 

fazemos qualquer coisa corriqueira, como desenhar com um lápis, martelar com um 

martelo, passar roupas, estamos usando categorias [...] Sem a habilidade de categorizar, 

                                                           
183 No original, “One o four most essential abilities to survive is the ability to categorize the objects and events 

around us. By creating conceptual categories we make sense of the world; when we encounter new objects and 

events we assign them to already-existing categories or create new ones to accommodate them”. 
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nós não temos como funcionar, tanto no mundo físico quanto em nossas vidas sociais e 

intelectuais. O entendimento sobre como categorizamos é vital para entendermos como 

nós pensamos, como funcionamos, e consequentemente vital para um entendimento do 

que nos torna humanos184 (p. 5 - 6). 

 

Para Kovecses (2006) “As categorias conceptuais que estabelecemos são a espinha dorsal 

da linguagem e do pensamento. Muito de nossa capacidade de construir significados depende do 

sistema de categorias conceptuais que adquirimos”186 (p. 17). Lakoff em sua obra Women, Fire, 

and dangerous things: what categories reveal about the mind, publicada em 1987, descreve a 

importância e nuances do processo de categorização. Segundo esse autor, existem duas visões 

sobre o conceito de categorização, são elas: a visão clássica e a nova visão, chamada de Teoria 

prototípica, desenvolvida a partir dos estudos da Psicóloga americana Eleanor Rosch187 (1978).  

 Primeiramente, citamos aqui, um exemplo da visão clássica do processo de categorização 

usado por Rosch: a palavra pássaro. Um animal para ser classificado como sendo um pássaro terá 

que preencher as características únicas de um, quais sejam: ter penas, ter bico, poder voar, colocar 

ovos, e etc. Segundo os estudos de Lakoff (1987b), a visão clássica não consegue abarcar toda a 

complexidade que abrange todo o processo que ocorre durante a categorização. Observa-se que, 

essa visão clássica não surgiu de um estudo empírico e nem foi ao menos considerada uma teoria, 

e sim uma verdade inquestionável (LAKOFF, 1987b). Verdade que iguala nossos cérebros a 

computadores. É nesse quesito que reside a importância do estudo da categorização para os 

estudos da linguagem, pois os cognitivistas pensam de modo diferente. Nas palavras de Rosch 

“Eu tenho argumentado que a categorização humana não pode ser considerada como um produto 

de um acidente histórico “188 (1978 p. 1). Nessa nova visão de categorização, criada por Rosch 

(e colaboradores) leva-se em consideração certas gradações que podemos observar existirem. 

Nessa teoria, os indivíduos categorizam as coisas, seres e experiências cotidianas vivenciadas no 

mundo, baseando-se em protótipos, ou seja, representações que levem uma coisa, ou algo 

encaixar-se em níveis de gradações que apontam quantitativamente o grau de semelhança, que 

                                                           
184 No original, “Whenever we reason about kinds of things-chairs, nations, illnesses, emotions, any kind of thing 

at all – we are employing categories. Whenever we intentionally perform any kind of action, do something as 

mundane as writing with a pencil, hammering with a hammer, or ironing clothes, we are using categories […] 

Without the ability to categorize, we could not function at all, either in the physical world or in our social and 

intellectual lives. An understanding of how we categorize is central do any understanding of how we think and 

how we function, and therefore central to an understanding of what makes us human”. 
186 No original, “The conceptual categories we establish are the backbone of language and thought. Much of our 

meaning-making capacity depends on the system of conceptual categories we acquire”. 
187 Professora de Psicologia da Universidade da California em Berkeley. Rosch apresentou sua tese de Doutorado 

sobre Wittgenstein e a formação de categorias.  
188 No original, “I have argued that human categorization should not be considered the arbitrary product of historical 

accident”. 
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levaria algo a pertencer a certo grupo segundo uma referência associativa. Observamos no 

exemplo da categoria de pássaro, que logo ao pensarmos em um pássaro, geralmente iremos 

lembrar daqueles que melhor representam essa categoria – como um pardal, um bem-te-vi, e 

muito provavelmente poderemos ficar na dúvida, quando pensamos no pinguim, por exemplo. 

Dessa maneira, os melhores exemplos de categorias são denominados de protótipos.  

De acordo com Lakoff, a princípio, Rosch estudou o processo de categorização das cores, 

para depois estender a outros tipos de categorias, como objetos físicos. Rosch, fez sua 

investigação tendo como base o pensamento de Wittgenstein, o qual introduziu a noção de 

“semelhança de família”, após estudos sobre o conceito de JOGO. Para Wittgenstein a concepção 

clássica não comportava explicações suficientes sobre o conceito de categorias, como assinala 

com seu exemplo clássico de categoria: o JOGO; apontando que não existe propriedades que são 

compartilhadas de forma total entre os jogos, como diz Lakoff (1987b) “não existe somente uma 

coleção de propriedades compartilhadas por todos os jogos”189 (p. 16). Tomamos por exemplo 

dois jogos: o xadrez e o gamão. O jogo de xadrez dependerá diretamente da habilidade intelectual 

dos jogadores e o gamão envolverá a sorte, pois além do intelecto dos jogadores, dependerá 

também do movimento aleatório dos dados.  

Segundo Lakoff (1987b) após acompanhar os resultados da pesquisa de Rosch, a qual 

passou por três longas fases, no final ele obteve uma diferente interpretação para os efeitos 

prototípicos de categorização, e passa a denominá-lo de modelo cognitivo. Segundo ele: “Efeitos 

prototípicos são o resultado da organização do conhecimento, a isso denomino modelos 

cognitivos [...] modelos cognitivos são, em geral, usados para estruturar nossas experiências e 

dar sentido a elas”190 (1987a, p. 64). Lakoff, para exemplificar essa sua nova visão de 

categorização, cita um exemplo: balan, palavra que acabou virando o título de seu livro Women, 

fire and dangerous things (1987b), citado acima. Esta palavra, faz parte de uma língua aborígine 

Australiana: a Dyribal, e seu significado engloba outras palavras, como: mulheres, fogo, coisas 

perigosas, pássaros e outros animais. Observa-se que, essa visão não é tão superficial,  pois é 

bem mais abrangente do que a visão clássica. Lakoff, nesse livro de 1987, escreve de forma mais 

pontual as diversas formas da teoria prototípica da categorização, como também dá sua versão. 

Segundo sua tese: “nos organizamos nosso conhecimento através de estruturas chamadas de 

modelos cognitivos idealizados (doravante, MCIs) e essas estruturas de categorias e efeitos de 

                                                           
189 No original, “there is no single collection of properties that all games share”. 
190 No original, “Prototype effects result from the fact that knowledge is organized in terms of what I will call 

cognitive models […] cognitive models in general are used to structure and make sense of our experience”. 
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protótipos são produtos dessa organização” (p. 68)191. Lakoff (1987b, p. 68) faz uso dos 

conhecimentos de quatro teorias da Semântica cognitiva para formular sua teoria de MCIs, quais 

sejam: a teoria da semântica de frames (FILLMORE, 1982; LAKOFF, 1987b; MINSKY, 1975; 

FAUCONNIER, 1985, 1998), a teoria da metáfora e metonímia (LAKOFF; JOHNSON, 1980), 

da gramática cognitiva (LANGACKER, 1986) e da teoria dos Espaços mentais (FAUCONNIER; 

TURNER, 1985, 1998, 2002). 

Segundo a teoria dos Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs), os conceitos existentes de 

representação da realidade não mantêm uma relação direta com as coisas, objetos, situações, 

comportamentos, etc, mas são constituídos de forma idealizada. Lakoff (1987b) diz que a melhor 

forma de explicar o que seja um MCI é exemplificando e, dessa forma, explica o que vem a ser 

um frame192, compartilhando do exemplo usado por Fillmore, da palavra ‘terça-feira’. Segundo 

Lakoff, o MCI é um conceito idealizado, pois a palavra ‘terça-feira’ só existe para dar nome a 

um dia da semana. A palavra ‘semana’ também, por sua vez, é um conceito idealizado, pois na 

verdade ambas palavras não existem no mundo real. Não podemos tocar a terça-feira, ou a 

semana, ou o fim de semana, são palavras criadas, para servirem de representação e são uma 

certa forma de nomear um conceito de uma coisa, ou circunstância, ou sentimento, em síntese 

uma experiência, que só existe dentro de um sistema de valores, que, por sua vez, é instituído por 

determinada sociedade. Como diz Lakoff, “Nosso conceito de semana é idealizado. Os sete dias 

da semana não existem na natureza objetivamente. Eles foram criados pelos seres humanos. De 

fato, nem todas as culturas possuem este mesmo conceito para dias da semana”193 (1987b, p. 69). 

Nesse sentido, observa-se que, os MCIs também podem ser compreendidos como sendo modelos 

culturais194, visto o conceito de frame também poder ser definido dessa maneira. 

Dessa forma, a importância de sabermos mais sobre a categorização, baseia-se no fato de 

que na visão experiencialista, vista anteriormente, a maneira como organizamos nosso 

conhecimento de mundo e a forma como construímos sentidos, está diretamente relacionada a 

nossa capacidade cognitiva de trabalhar com categorizações. Esse processo de desenvolvimento 

de uma teoria para explicar como categorizamos as coisas do mundo em que vivemos é 

                                                           
191 No original, “we organize our knowledge by means of structures called idealized cognitive models, or ICMs, 

and that category structures and prototype effects are by-products of that organization”. 
192 Veremos mais em detalhes sobre o conceito de frames na subseção 2.3.4. 
193 No original, “Our model of a week is idealized. Seven-day weeks do not exist objectively in nature.They are 

created by human beings. In fact, not all cultures have the same kinds of weeks”. 
194 Feltes (2007, p. 90) diz “o que se chama de modelos culturais não são estruturas meramente ‘internas’, devendo, 

antes, ser tomados no sentido estrito de ‘modelos’, esquematizações coletivas, intersubjetivas, como 

propriedades de grupos, não de indivíduos, à medida que são conhecimentos compartilhados”. 



75 
 

importante pelo fato dessa teoria também ser usada para descrever a construção de sentidos na 

linguagem. De acordo com Martelota (2011, p. 179), esse processo de categorização de mundo 

demonstra bem a visão teórica da LC, que é uma área de estudos que desenvolve teorias que 

tentam explicar como ocorre a construção e compreensão de mundo pelos indivíduos, que se 

reflete na linguagem em uso.  

 Importante ressaltar que os indivíduos possuem sistemas de categorização diferentes, ou 

seja, seu modo de ‘ver’ e ‘compreender’ o mundo é distinto, devido ao fato que interpretamos o 

mundo que nos cerca de maneira ímpar, de acordo com nossas experiências sensório-motoras, 

que ocorrem dentro de um contexto específico, fruto de nossa socialização. Para Kovecses 

(2006):  

existe uma grande variação individual e flexibilidade na maneira na qual os indivíduos 

constroem suas representações mentais de categorias [...] a maioria das categorias não 

são representadas por protótipos abstratos, porém por representações temporais 

flexíveis produzidas por indivíduos em contexto195 (2006, p. 28).  

 

Como Kovecses assinala, o sentido é algo flexível e dependerá do contexto. Dessa 

maneira, observa-se que, nosso sistema conceptual dependerá de nossos sistemas de valores e da 

cultura a qual pertençamos. Sobre esse tema, Lakoff (1999) assinala que “Nossa experiência de 

mundo não está separada da nossa conceptualização de mundo”196 (p. 509). Em síntese, para 

compreendermos o discurso de um indivíduo, segundo a LC, teremos que entender a forma como 

ele categoriza o mundo que o cerca, e como sua realidade é construída, pois segundo Ferrari 

(2011), o sentido “não constitui uma propriedade intrínseca da linguagem” (p. 180). Segundo a 

LC, o sentido é uma construção mental, que ocorre on-line (FAUCONNIER, 1987, p. 183), e se 

revela a partir do uso da linguagem em nosso cotidiano. Desse modo, o contexto representa um 

fator importante para a compreensão de sentidos. A seguir, descrevemos sobre os conceitos de 

conhecimento contextual, enciclopédico e de mundo, conceitos relevantes para esta pesquisa. 

 

2.3.3 O conhecimento: de mundo, contextual, prévio e enciclopédico  

O contexto no qual o enunciado [...] está situado  

é central para a explicação cognitiva205     

(EVANS; GREEN, 2006, p. 112). 

 

                                                           
195 No original, “there is a great deal of individual variation and flexibility in the way individuals construct their 

mental representations for categoriesmost categories are not represented by abstract prototypes but by flexible 

and temporary mental representations produced by individuals in context”. 
196No original, “Our experience of the world is not separated from our conceptualization of the world”. 
205 No original, “The context in which an utterance […] is situated is central to the cognitive explanation”. 
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Adquirimos nosso conhecimento de mundo e construímos sentidos através do processo 

de categorização que fazemos de coisas e experiências. Geeraerts advoga que o fenômeno 

linguístico da construção de sentidos das línguas naturais “não pode ser estudado isolando-se o 

conhecimento enciclopédico que os indivíduos possuem”206 ([1989] 2006, p. 142). Geeraerts 

afirma que “a teoria prototípica é relutante em aceitar a ideia de que exista uma estrutura 

semântica autônoma nas línguas naturais que pode ser estudada em si mesma, isolada de outras 

capacidades cognitivas do homem”207 ([1989] 2006, p. 142) Segundo Geeraerts, sendo notória a 

diferença que existe entre o conhecimento semântico e o conhecimento enciclopédico é 

importante estudá-los em conjunto, pois a capacidade de categorização que o homem possui é 

um fenômeno cognitivo igual aos outros. 

Coulson, em sua obra Semantic leaps (2001), revela que “Como outros cientistas 

cognitivos, eu acreditava ser o significado algo que os falantes produziam a partir do input 

linguístico”208 (2001, p. xi).  A grosso modo, a compreensão do significado do que dizemos é 

algo que vai além do simples conhecimento linguístico, ou nas próprias palavras de Coulson: 

“Minha própria revolução Copernicana veio com o entendimento que o significado dos 

enunciados não se encontra nas palavras em si, porém na realidade são construídos ativamente 

pelos falantes em resposta ao conhecimento linguístico e não linguístico”209 (2001, p. xii). 

Segundo Coulson e Oakley (2005), a interpretação de sentidos de um discurso requer “um 

estoque largo de informação extralinguística, que inclui: background knowledge, conhecimento 

de metáforas conceptuais, e informação do contexto local”210 (p. 2). Dessa maneira, segundo a 

LC, a interpretação de sentidos de um discurso deve estar fundamentada tanto no conhecimento 

linguístico quanto no conhecimento não linguístico, este último sendo representado sob vários 

pontos de vista, conforme indicado por Coulson e Oakley. 

O conhecimento não linguístico, portanto, irá englobar todo nosso conhecimento de 

mundo (ou background knowledge), o que incluirá o contexto (mais local, micro) e o denominado 

de conhecimento prévio (mais amplo, macro). Já o conhecimento enciclopédico é denominado 

                                                           
206 No original, “cannot be studied in isolation from the encyclopedic knowledge individuals possess”. 
207 No original, “prototype theory is reluctant to accept the idea that there is an autonomous semantic structure in 

natural languages which can be studied in its own right, is isolation from the other cognitive capacities of man”. 
208 No original, “Like many cognitive scientists, I had assumed that meaning was something speakers compile from 

linguistic input”. 
209 No original, “My own personal Copernican revolution came with the understanding that utterance meaning is 

not in the speech signal, but actively constructed by speakers in response to linguistic and nonlinguistic cues” 
210 No original, “requires the recruitment of a large stock of extralinguistic information, including background 

knowledge, knowledge of conceptual metaphors, and local contextual information”. 
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de modelo cultural ou conceptual, ou como sustenta Coulson (2001) é o que denominamos serem 

os frames, que são “uma estrutura hierárquica de dados organizada para representar o 

conhecimento estereotípico211 (p. xii). Dentro desse panorama, nota-se que do ponto de vista da 

LC, para uma pessoa compreender uma verdade, aquilo que foi dito/lido precisa ter alguma 

relação com o conhecimento enciclopédico registrado nas sinapses do cérebro. E esse 

conhecimento enciclopédico ou frames está registrado tanto em nossa memória de curto prazo 

quanto de longo prazo, devido ao fato de que todo conhecimento que possuímos ser fruto de uma 

construção paulatina, que ocorre desde o momento de nossa concepção. Segundo Coulson 

(1997): 

A hipótese que a compreensão da linguagem envolve a construção de modelos 

cognitivos pela integração de frames em vários níveis de especificidade deriva-se da 

intuição que diz que a rica interpretação que os falantes constroem de um enunciado 

não pode ser explicada a não ser que os falantes possam acessar ambos conhecimentos 

tanto do background knowledge quanto do contexto físico e social do enunciado212 

(COULSON, 1997, p. 85). 

  

Observa-se que, o conhecimento não linguístico evoca uma ideia de conhecimento 

compartilhado, que é representado pelo conceito de frame e já reconhecido por vários 

pesquisadores como sendo um processo cognitivo usado na identificação do humor (RASKIN 

1985; ATTARDO, 1994; FAUCONNIER, 2005; COULSON, 2001, CARTER, 2001; 

TRAVAGLIA, 1990; POSSENTI, 2010). Segundo Lakoff (2004), faremos a interpretação de 

sentidos no processo comunicativo, seguindo os referentes frames já registrados em nossa 

memória de longo prazo. Dessa maneira, quando acontece de a plateia chegar a rir da narrativa 

de um comediante, ou foi porque este fez movimentos faciais ou corporais os quais motivaram a 

risada, ou porque foi possível compartilhar do conhecimento não linguístico, sugerido pelo 

comediante em sua narrativa.  

A construção e compreensão dos sentidos dependerá de inúmeros fatores, tanto no âmbito 

da linguagem quanto da compreensão de mundo. De acordo com Fauconnier e Turner (2002), 

criamos novos significados a partir de um processo cognitivo denominado de Mesclagem 

conceptual (conceptual integration network). Tema que discutiremos na próxima subseção. 

 

 

                                                           
211 No original, “a hierarchically organized data structure for representing stereotypical knowledge”. 
212 No original, “The hypothesis that language comprehension involves the construction of cognitive models by 

integrating frames at various levels of specificity derives from intuition that the rich interpretation which speakers 

can construct for a given utterance cannot be explained unless speakers are assumed to apply both background 

knowledge and an understanding of the physical and social context of that utterance”. 
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2.3.4 A compreensão dos sentidos: frames, espaços mentais e mesclagem conceptual 

As pessoas pensam em frames213 

       (LAKOFF, 2004, p. 17). 

 

Nossa maneira de entender como raciocinamos tem sido definida durante séculos pela 

visão ocidental da época do Iluminismo, em que a razão é absoluta, consciente e lógica. Porém, 

de acordo com Lakoff, “Nas últimas três décadas, as descobertas da ciência cognitiva têm 

demonstrado que essa visão é falsa” (2010, p. 72). Segundo a visão cognitivista do pensamento, 

é necessário abandonarmos a visão antiga da razão para podermos apreender o mundo que nos 

cerca de modo mais coerente, de maneira que possamos estar de acordo com a razão real de fato, 

que é: corporificada, inconsciente, emocional, estruturada através de metáforas, frames, 

metonímias e modelos cognitivos idealizados. Fauconnier (1997) sustenta que não é possível 

compreendermos os sentidos de um discurso somente nos baseando no léxico da linguagem pela 

simples razão de que “a interessante construção cognitiva que existe por trás da linguagem em 

uso está ligada a situações completas que incluem estruturas de conhecimento prévio, vários tipos 

de raciocínios, sentidos construídos on-line e negociações de sentidos”214 (p. 7-8). Dessa 

maneira, entender ou não um discurso implica resolver um puzzle, para tal precisamos de: ter 

todas as peças, imaginar os espaços sendo preenchidos, arriscar fazer encaixes com as peças que 

acusam alguma semelhança ou compatibilidade, e ir usando a imaginação para conseguirmos 

criar soluções possíveis que nos conduzam a montagem do quadro perfeito, que nos possibilitará 

enxergar a figura como um todo, e finalmente o sentido de tudo. 

O sentido, num espetáculo de humor, também é construído. Quando fazemos parte da 

plateia de um espetáculo de stand-up, o que ocorre é que podemos ou não entender os gatilhos 

de humor acionados pelo comediante. O fato ou não de conseguirmos participar da compreensão 

do discurso humorístico, está diretamente ligado à nossa capacidade de estarmos em sintonia 

com os frames acionados pelo discurso do comediante. Segundo Lakoff (2004), as pessoas que 

não entendem determinado sentido em um discurso não possuem problemas cognitivos, apenas 

possuem outros tipos de frames, que não mantêm relação com àqueles mencionados pelo 

interlocutor. Para ele “Não é que eles sejam menos inteligentes. Eles possuem um frame e 

                                                           
213 No original, “People think in frames”. 
214 No original, “the interesting cognitive constructions underlying language use have to do with complete situations 

that include highly structured background knowledge, various kinds of reasoning, on-line meaning construction, 

and negotiation of meaning”. 
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somente irão aceitar fatos que se encaixem nestes frames”218 (LAKOFF, 2004, p. 18).  De acordo 

com o autor, iremos focar nossos frames segundo nosso sistema de valores. Lakoff (2004) 

argumenta que “O reenquadramento (framing) está relacionado a usarmos uma linguagem que 

se encaixe na nossa visão de mundo. Não é apenas linguagem. As ideias são principais – e a 

linguagem carrega essas ideias, evoca essas ideias”219. Trazemos aqui um de seus exemplos: 

Cada palavra, como elefante, evoca um frame que pode indicar uma imagem ou outros 

tipos de conhecimento: Elefantes são largos, possuem orelhas flexíveis e uma tromba, 

são associados com circo e por aí a fora. A palavra é definida em relação ao frame. 

Quando nós negamos um frame, nós evocamos este frame220 

 

Segundo Lakoff (1989), o conceito de frame na linguística foi introduzido pelo sociolinguista 

americano Charles Fillmore222. Segundo Fillmore (2011), existem outros termos que se 

assemelham ao conceito de frame, são eles: “schema (BARLETT, 1992; RUMELHART, 1975), 

modelos cognitivos idealizados (LAKOFF, 1987b), script (SCHANK; ABELSON, 1977), e até 

meme”223 (DAWKINS, 1976).224 (p. 314). Todos eles podem ser usados para definir a maneira 

que temos para conceituar o conhecimento, para Laloff o frame “possui um importante papel no 

modo como as pessoas entendem, relembram e raciocinam sobre suas experiências, como elas 

formam suas crenças sobre as circunstâncias cotidianas, e até mesmo como essas experiências 

de vida podem ou devem ocorrer225 (2011, p. 314). 

Frame não é um conceito exclusivo da linguística cognitiva. Koestler, em sua obra 

publicada em 1964, já assinalava a importância dos frames of reference para o pensamento 

                                                           
218 No original, “Is it not that they are stupid. They have a frame and they only accept facts that fit that frame” 
219 No original, “Framing is about getting language that fits your worldview. It is not just language. The ideas are 

primary- and the language carries those ideas, evokes those ideas”. 
220 No original, “Every word, like elephant, evokes a frame, which can be an image or other kinds of knowledge: 

Elephants are large, have floppy ears and a trunk, are associated with circuses, and so on. The word is defined 

relative to that frame. When we negate a frame, we evoke the frame”. 
222 Fillmore deu início a pesquisa denominada de semântica de frames e deslanchou o programa chamado 

FrameNet222, no qual são catalogadas uma base de dados de palavras, grupos lexicais da língua Inglesa, que 

podem ser lidos tanto por humanos quanto por máquinas. Esse projeto tem como base o International Computer 

Science Institute em Berkeley desde 1997 e qualquer um pode acessar por download mais informações a respeito 

no site do projeto. Atualmente existem outros países que estão aderindo ao projeto, como: Brasil, Korea, China, 

Alemanha, Espanha, Japão e Suíça.  
223 Meme é um termo criado em 1976 por Richard Dawkins no seu bestseller O Gene Egoísta. No que diz respeito 

à sua funcionalidade, o meme é considerado uma unidade de evolução cultural que pode de alguma forma 

autopropagar-se. Os memes podem ser ideias ou partes de ideias, línguas, sons, desenhos, capacidades, valores 

estéticos e morais, ou qualquer outra coisa que possa ser aprendida facilmente e transmitida como unidade 

autônoma. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Meme>. Acesso em: 3 mar. 2015.  
224 No original, “schema (BARLETT, 1992; RUMELHART, 1975), idealized cognitive models (LAKOFF, 1987), 

script (SCHANK and ABELSON, 1977), and even meme (DAWKINS, 1976). 
225 No original, “play an important role in how people perceive, remember, and reason about their experiences, how 

they form assumptions about the background and possible concomitants of those experiences, and even how 

one’s own life experiences can or should be enacted”. 

http://icsi.berkeley.edu/
http://icsi.berkeley.edu/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Gene_Ego%C3%ADsta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evolu%C3%A7%C3%A3o_cultural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ideia
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meme
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criativo e artístico. Em 1974, o sociólogo americano Erving Goffman publica a obra Frame 

analysis, na qual aprofunda o conceito. Goffman (1974), levanta a seguinte indagação na 

introdução de seu livro: “Eu presumo que quando os indivíduos presenciam qualquer tipo de 

situação, eles encaram a seguinte questão: ‘o que está ocorrendo aqui?’”.226 De acordo com 

Goffman, qualquer situação irá depender da perspectiva, segundo ele: “Há sentido em dizer que 

aquilo que para o jogador de golfe é um jogo, para o carregador de tacos é um trabalho”.227 (1974, 

p. 8). Percebe-se, dessa maneira, que o sentido também depende do ponto de vista dos indivíduos, 

de seus valores e de seu lugar no mundo. 

Lakoff (2004), em seu livro Don’t think of an elephant!: know your values and frame the 

debate, argumenta que “Frames são estruturas mentais que moldam nossa maneira de ver o 

mundo”228 (2004, p. xv). Lakoff (2004) afirma que segundo a Ciência Cognitiva nós, seres 

humanos, pensamos através de frames e, para uma pessoa compreender uma verdade, o que foi 

dito precisa ter alguma relação com nosso conhecimento enciclopédico pessoal registrado em 

nossas sinapses, em nosso cérebro. Segundo Lakoff (2004): 

Não podemos ver ou ouvir os frames. Eles são parte do que cientistas cognitivos 

chamam de “inconsciente cognitivo” – que são estruturas cerebrais que nós não 

podemos ter acesso conscientemente, porém apenas através de suas consequências: a 

maneira como racionalizamos e entendemos como sendo senso comum. Todos 

conhecemos os frames através da linguagem. Todas as palavras são definidas em 

relação a um determinado frame. Quando ouvimos uma palavra, seu frame (rede de 

frames, ou, o conhecimento enciclopédico) é acionado em nosso cérebro229 (p. xv). 

 

 Em entrevista230 publicada no mês de novembro de 2014 à Paul Rosenberg, escritor 

Californiano e editor sênior da Random Lengths News, Lakoff (2014), diz que nossa tradicional 

maneira de entender a linguagem advém da Teoria Cartesiana (1650) de razão – que advoga que 

nosso pensamento é consciente e literal. Nesta teoria, o pensamento é racional, portanto, não 

existem metáforas e não existe o conceito de frame. Segundo a LC as palavras não se encaixam 

no mundo, a linguagem não é neutra, não pensamos todos da mesma forma. Lakoff (2014) diz 

                                                           
226 No original, “I assume that when individuals attend to any current situation, they face the question: ‘what is it 

that’s going on here?’”. 
227 No original, “There is a sense in which what is play for the golfer is work for the caddy”. 
228 No original, “Frames are mental structures that shape the way we see the world”. 
229 No original, “You can’t see or hear frames. They are part of what cognitive scientists call ‘cognitive unconscious’ 

– structures in our brains that we cannot consciously access, but know by their consequences: the way we reason 

and what counts as common sense. We also know frames through language. All words are defined relative to 

conceptual frames. When you hear a word, its frame (or collection of frames) is activated in your brain”. 
230Disponível em: 

<http://www.salon.com/2014/11/22/this_is_why_conservatives_win_george_lakoff_explains_the_importance_

of_framing_and_what_democrats_need_to_learn/>.  

http://www.salon.com/2014/11/22/this_is_why_conservatives_win_george_lakoff_explains_the_importance_of_framing_and_what_democrats_need_to_learn/
http://www.salon.com/2014/11/22/this_is_why_conservatives_win_george_lakoff_explains_the_importance_of_framing_and_what_democrats_need_to_learn/
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que a teoria chamada de Iluminismo - Enlightenment reason - afirma que: “Se você diz um fato 

as pessoas, isso irá levá-las a uma conclusão certa. Mas, não funciona dessa forma”231.  

Por esse prisma, podemos compreender melhor o porquê de alguns comediantes não 

conseguirem alcançar o riso de toda a plateia, ou o porquê de nem todo discurso alcançar os 

indivíduos de forma homogênea. A razão se encontra no fato de que as pessoas irão entender e 

se identificar com os sentidos expressos segundo seus valores e experiências cotidianas. Dessa 

forma, as palavras só revelarão determinado sentido em conformidade com o comediante, caso 

esse sentido faça parte do sistema cognitivo da plateia, do público presente ao espetáculo. E 

Lakoff complementa dizendo: “toda linguagem está relaciona a forma como as pessoas pensam, 

e isso tem relação como o cérebro funciona”232 (2014). Segundo Lakoff (2014, 1987), as palavras 

não expressam conceitos fazendo uma relação direta com o mundo exterior – as palavras irão 

manter relação com os conceitos de moral que criamos. A esse respeito Lakoff (1987) assinala, 

que os conceitos morais são representados através de metáforas, discutimos sobre esse ponto, 

mais à frente na subseção 2.3.6, que discorre sobre a linguagem metafórica e o discurso 

humorístico. 

 Compreende-se, portanto, que as palavras não significam nada até darmos um sentido a 

elas, e fazemos isso, segundo nossos sistemas de valores e crenças, que são constituídos dentro 

de um sistema conceptual. Para Lakoff (2014): “Os fatos não significam nada até você os colocar 

num contexto moral”233 e continua explicando: “A razão disso é que no cérebro existe uma 

hierarquia de frames, que funcionam dentro de um circuito neuronal”.234 Lakoff explica em 

pormenores o que podemos entender sobre frames. Segundo ele: 

Um dos maiores resultados da ciência cognitiva é que nós pensamos tipicamente através 

de estruturas que agem de forma inconsciente chamadas de frames (as vezes ‘schemas’) 

[...] O frame de hospital, por exemplo, incluirá os seguintes papéis: médico, enfermeira, 

paciente, visitante, recepcionista, sala de operações, sala de repouso, bisturi, etc. Dentre 

essas relações existem especificações do o que ocorre em um hospital, como por 

exemplo: médicos operam pacientes na sala de operações com um bisturi. Essas 

estruturas são identificadas fisicamente nos circuitos neuronais no cérebro. Todo nosso 

conhecimento faz uso de frames, e toda palavra é definida através da ativação neural de 

um frame. Todo o pensar e falar envolve reenquadramentos (framing). (2014).235 

                                                           
231 No original, “So it follows from that: If you tell people the facts that will lead them to the right conclusion. And, 

it doesn’t work”. 
232 No original, “all language has to do with how people think that this is about how brains work”. 
233 No original, “The facts mean nothing until you put them in a moral context”.  
234 No original, “The reason for that is that in the brain, there’s a hierarchy of frames, which is there in neural 

circuitry”. 
235 No original, “One of the major results in the cognitive and brain sciences is that we think in terms of typically 

unconscious structures called ‘‘frames’’(sometimes ‘‘schemas’’) […] A hospital frame, for example, includes 

the roles: Doctor, Nurse, Patient, Visitor, Receptionist, Operating Room, Recovery Room, Scalpel, etc. Among 

the relations are specifications of what happens in a hospital, e.g., Doctors operate on Patients in Operating 
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Segundo Kovecses (2006), “Os frames constituem um sistema de conhecimento complexo 

e amplo sobre o mundo”241 (p. 69), sobre o conceito de frame, Kovecses afirma que: 

 

De maneira imprecisa, a mesma ideia do que seja frame tem sido chamada por uma 

variedade de nomes diferentes na vasta literatura que existe sobre este tema. O que 

inclui a frame, script, cenário, cena, modelo cultural, modelo cognitivo, modelo 

cognitivo idealizado, domain, schema, (experimental) gestalt, e tantos outros. Existe as 

vezes variação até mesmo com o mesmo autor242 (KOVECSES, p. 64).  

 

Lakoff (2004) e Fauconnier e Turner (2002) teorizam a respeito das diversas modalidades 

de linguagem em que o uso de frames pode vir a explicar de forma minuciosa o funcionamento 

da estrutura da linguagem que usamos no dia a dia; seja esta de forma consciente ou não. 

Fauconnier e Turner (2002) atestam que a linguagem não carrega o significado, mas apenas o 

guia. Para ilustrar esse pensamento esses pesquisadores descrevem a metáfora do guerreiro 

Aquiles, que citamos aqui: 

Forma é a armadura, mas o significado é Aquiles, o qual faz com que a armadura seja 

tão formidável. A forma não apresenta o significado, mas ao invés disso, identifica 

regularidades que acontecem nos significados. A forma sugere significado e deve ser 

adequada à sua tarefa, assim como a armadura de Aquiles teve de ser feita para seu 

tamanho e habilidades. Mas ter a armadura não é nunca ter Aquiles; ter a forma [...] não 

é nunca ter o significado para o qual a forma foi preparada243 (FAUCONNIER; 

TURNER, 2002, p. 5). 

 

Em suma, conhecermos somente o léxico da linguagem não necessariamente irá nos revelar 

o significado do discurso, devido ao fato de que o discurso é uma construção, e deve ser analisado 

conjuntamente com o conhecimento não linguístico. Fauconnier advoga (1985):  

A linguagem não realiza a construção cognitiva - ela ‘apenas’ nos dá mínimas, porém, 

suficientes dicas para encontrarmos os domains e princípios apropriados [..] Uma vez 

que essas dicas são combinadas com configurações que já existem, princípios 

cognitivos disponíveis e os frames, a construção apropriada surge244 (p. xviii). 

                                                           
Rooms with Scalpels. These structures are physically realized in neural circuits in the brain. All of our knowledge 

makes use of frames, and every word is defined through the frames it neutrally activates. All thinking and talking 

involves ‘‘framing’”.  
241 No original, “The frames constitute a huge and complex system of knowledge about the world”. 
242 No original, “Roughly the same idea of what frame is has been called by a variety of different names in the vast 

literature on the subject. These include, in addition to frame, script, scenario, scene, cultural model, cognitive 

model, idealized cognitive model, domain, schema, (experiential) gestalt, and several others. There is sometimes 

variation even within the same author”. 
243 No original, “Form is the armor, but meaning is the Achilles that makes the armor so formidable. Form does not 

present meaning but instead picks out regularities that run throughout meanings. Form prompts meaning and 

must be suited to its task, just as the armor of Achilles had to be made to his size and abilities. But having the 

armor is never having Achilles; having the form […] is never having the meaning to which the form has been 

suited”.  
244 No original, ““Language does not itself do the cognitive building – it “just” gives us minimal, but suficiente, 

clues for finding the domains and principles appropriate […] Once these clues are combined with already existing 
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Dessa maneira, a partir desse momento descreveremos a teoria dos espaços mentais (TEM) 

e sua extensão denominada mesclagem onceptual (conceptual blending ou conceptual 

integration network), selecionamos tais teorias para a análise do corpus. Em 1985, Fauconnier e 

Turner começaram a publicar o resultado de suas pesquisas nas seguintes obras: Mental Spaces: 

aspects of meaning construction in natural language (1985), Mappings in thought and language 

(1997) e The way we think (2002). Segundo ambos autores, os indivíduos pensam através de 

associações que fazem entre os muitos conceitos a que são expostos, durante suas experiências 

comunicativas no cotidiano. Fauconnier e Turner assinalam: “O que está por trás das formas é, 

sobretudo, a capacidade do ser humano de reconstruir significados” (2002, p. 6).  Segundo 

Hurley, Dennett e Adams (2011): 

As análises de Gilles Fauconnier sobre o complexo poder cognitivo da mente de 

humanos adultos, o levou a propor um papel no processo da absorção e manipulação da 

informação para o qual ele chama de espaços mentais. Um espaço mental é uma região 

da memória de trabalho onde conceitos ativados e percepções são semanticamente 

conectados dentro de uma compreensão situacional de modelo holístico. Eles são 

construídos e acrescentados constantemente246 (p. 97). 

 

A teoria dos espaços mentais surgiu a partir da vontade de ampliar-se a teoria da metáfora 

conceptual (TMC) proposta por Lakoff e Johnson ([1980], 2002). Evans (2007) afirma que a 

teoria da mesclagem conceptual “foi desenvolvida para dar conta de fenômenos que a teoria dos 

espaços mentais e a teoria da metáfora conceptual não conseguiram de forma adequada”247 (p. 

12).  

Os espaços mentais são “pequenos agrupamentos conceptuais construídos quando 

pensamos e falamos”248 (FAUCONNIER; TURNER, 1998, p. 307). Para Fauconnier e Turner 

do ponto de vista da Neurobiologia “os espaços mentais são construídos, interconectados e 

mesclados na memória de trabalho através da ativação de estruturas disponíveis na memória de 

longo-prazo”. Basicamente, essas estruturas disponíveis são constituídas por frames, ou como 

Lakoff (1987) assinala, por MCIs. A essência do processo dos espaços mentais baseia-se na 

                                                           
configuration, available cognitive principles, and background framing, the appropriate construction can take 

place”. 
246 No original, “Gilles Fauconnier’s analyses of the complex cognitive powers of the adult human mind led him to 

propose a role in the process of information absorption and manipulation for what he calls a mental space. A 

mental space is a region of working memory where activated concepts and percepts are semantically connected 

into a holistic situational comprehension model. They are built incrementally and revised constantly”. 
247 No original, “has been developed to account for phenomena that mental spaces theory, and indeed conceptual 

metaphor theory, cannot adequately account for”. 
248 No original, “are small conceptual packets constructed as we think and talk”. 
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projeção entre os domínios conceptuais encontrados no discurso dado e pode ser modificado 

dinamicamente durante o transcorrer deste. Em que cada espaço mental, geralmente, irá 

apresentar elementos que poderão acionar projeções com os outros espaços mentais. Como 

Fauconnier assinala “Um único espaço mental pode ser construído contendo conhecimento de 

muitos outros domínios separados”250 (1997, p. 102). Ele segue dando exemplo de alguns frames, 

que já são considerados estáveis em nossa cultura ocidental, como é o caso da cruz de Jesus 

Cristo (fig. 1). Tipicamente, quando nos deparamos com o frame da cruz ou vemos um crucifixo 

em alguma parede, esse símbolo irá nos remeter a história de Jesus Cristo, que foi um homem 

santo, que nasceu em Belém, que fez milagres, pregou o evangelho, e possui relatos de sua vida 

registrados na Bíblia Sagrada. 

 

     

 

                             Figura 1: Frame da cruz 

 

Dessa maneira, percebe-se que a construção de sentidos nos espaços mentais irá se formar 

através de uma rede de integração de frames (e MCIs), como veremos mais a frente. É nesse 

sentido que Lakoff assinala (2014) que “os frames ocorrem na forma de sistemas, onde uma 

palavra sozinha, tipicamente ativa não somente um frame, mas também grande parte do sistema 

de que este frame é referente”251, constituindo assim uma rede de integração de sentidos. A 

organização de um espaço mental irá disponibilizar informações sobre a natureza específica da 

constituição de cada frame/MCI, identificando, quando for o caso, o tipo de atividade, evento, 

                                                           
250 No original, “A single metnal space can be built up out of knowledge from many separate domains”. 
251 No original, “frames come in systems, a single word typically activates not only its defining frame, but also 

much of the system its defining frame is in”. 

 
 Jesus Cristo; 

 Evangelho; 

 Sofrimento; 

 Bíblia Sagrada; 

 Salvação; 

 Mistério; 

 Morte; 

 Ressureição; 

 Fé; 

 Sagrado, e etc. 
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participantes, etc, que os caracterizam. Como obervamos, no exemplo dado por Fauconnier, 

existem frames genéricos e frames mais específicos: 

 

 

 

Frame mais genérico 

 

 

            Competição 

   (não é algo específico) 

 

     Frame genérico 

 

                  Luta 

(não diz qual especialidade) 

                                 

Frame específico 

 

                           Boxe 

(participantes, eventos, sequências, 

atividades) 

                                     

                                       Quadro 2: Frame genérico e específico. 

 

Fauconnier (1997) sustenta que a “Linguagem possui vários instrumentos para guiar a 

construção e conexão dos espaços mentais”252 (p. 40), e advoga que um deles é considerado 

crucial: o Princípio de acesso, ‘Access principle’ (ou princípio de identificação), que diz: 

 

 
                             F (b = f (a)) 

 

Se dois elementos a e b, são ligados por um 

conector, então o elemento b pode ser identificado 

nomeando, descrevendo ou apontando para sua 

contraparte253 a, onde o elemento descrito a é 

considerado o (trigger) e elemento identificado b é 

considerado o (target) 

 

                        Quadro 3: Princípio de acesso. Fauconnier (1997, p.  41). 

 

Como exemplo temos a oração: Jack buys gold from Jill, 254de Fillmore (1985), onde temos 

o frame de “transação comercial”, que evoca a ação de “comprar e vender”. 

                                                           
252 No original: "Language has many devices to guide the construction and connection of mental spaces”. 
253 Contrapartes – elementos de diferentes espaços mentais que são ligados por conectores por apresentarem uma 

função pragmática relacionada (EVANS, 2007, p. 39).  
254 Tradução: Jac compra ouro de Jill. 
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                      Figura 2: Jack buys gold from Jill. (FILLMORE, 1985, p. 12). 

 

Pode-se identificar nesse frame: o comprador (a – buyer), o vendedor (b – seller), o produto 

(c – merchandise); mas é possível prosseguir, caso seja também fornecido: o preço, a moeda e 

também a rica rede de inferências que podem vir acompanhar tal ação. Na figura (2) podemos 

identificar Jack, Jill e ouro, como sendo as letras a, b e c em um espaço mental, onde tais 

elementos serão projetados para um enquadramento do frame: “comprar e vender”. Iremos saber 

como fazer o mapeamento do espaço mental para o frame seguindo as características que definem 

o vendedor, o comprador, etc. Nesse exemplo dado, o mapeamento é feito de forma direta. 

Observa-se que, as presentes teorias cognitivas apresentam características de construção e 

compreensão de sentidos que vão muito além do frequente estudo comportado pela gramática. 

Segundo Fauconnier (1997): 

O rico sentido que surgirá não está contido propriamente na estrutura gramatical. O que 

a gramática faz é especificar grande número de construções de mesclas de onde iremos 

escolher e eleborar. Essa é a razão porque a linguagem fuciona de forma tão diferente 

dos códigos, sistemas da Lógica condicional e outros. A gramática nunca faz mais do 

que apresentar de forma esquematizada o palco para o sentido que será construído e 

negociado localmente no uso 255 (1997, p. 164). 

 

Fauconnier e Turner, em 1998, publicam um artigo na Cognitive Science, intitulado 

Conceptual integration networks. Nesse artigo explicam como ocorre a construção de sentidos 

entre as palavras de um discurso. Segundo esses autores: “As palavras são vistas como 

construções, e o sentido lexical é uma teia de frames conectados” (FAUCONNIER; TURNER, 

1998, p. 303). Dessa forma, os significados surgem a partir de um mecanismo cognitivo 

denominado de mesclagem conceptual (conceptual blending) entre antigos significados e novos 

                                                           
255 No original, “The rich meaning that will ensue is not inherently contained in the grammatical structures. What 

grammar does is specify a range of constructions of blends from which to choose and on which to elaborate. This 

is why language functions so differently from codes, logical truth-conditional systems, and the like. It never does 

more than set a very schematic stage for the meaning that is going to be built and negociated locally in usage”. 
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significados, considerados emergentes ou episódicos. Para Fauconnier e Turner (2002) a 

mesclagem:  

cria estruturas emergentes, porém, de forma conservativa, trabalhando a partir de inputs 

que já possui. Dessa maneira, o conhecimento conceptual desenvolve-se passo a passo, 

através de uma cascata de mesclagens. Assim, também, como o conhecimento científico 

e cultural. Uma mesclagem firme e intermediária é necessária antes das novas serem 

criadas257 (2002, p. 393).  

 Abaixo, explicamos o esquema do processo de mesclagem, que envolve, a princípio, 

quatro espaços mentais, segundo Fauconnier e Turner (1998, 2002, 2003): 

 

 
 

 

                        
Figura 3: Modelo da mesclagem dos quatro espaços mentais 

(FAUCONNIER; TURNER, 1998, p. 313). 

 

Nesse modelo de rede integrada (integration network) do exemplo da figura (3), as linhas 

sólidas farão o mapeamento ligando os inputs e as linhas tracejadas irão manter mapeamentos 

entre o espaço genérico e o espaço mesclado (e emergente). Abaixo, os componentes da rede:  

 

1) Mapeamento (cross-space mapping):  irá fazer a projeção de mapeamento parcial entre 

inputs. Representado pelas linhas contínuas e podem indicar diversas conexões entre os 

inputs; 

                                                           
257 No original, “Blending creates emergent structure, but it is also conservative, working from inputs that it has. In 

this way, conceptual knowledge develops step by step, through the cascade of blends. So does cultural and 

scientific knowledge. Firm intermediate blends are needed before the advanced ones can be created”. 
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                                    Figura 4: Cross-space mapping. 

 

2) Espaço genérico – engloba as características que pertencem a ambos espaços de input. 

 

 

 

                                               Figura 5: Generic space 

 

3) Espaços de input (dois ou mais) – são informações disponíveis de cada frame 

acionado no discurso apresentado. Segundo Feltes (2007): “Substituem, de certo modo as 

expressões “domínio-fonte” e “domínio-alvo” no modelo bidimensional” (p. 119);  

4) Espaço de mescla – é a estrutura nova, na qual irão ser projetados as informações 

de ao menos dois inputs, que resultarão na estrutura emergente; 

5) Estrutura emergente – é o novo sentido, que não é visto nos inputs, surge a partir 

do espaço mesclado. 

 

Fauconnier (1998) assinala que esse modelo é básico, podendo ocorrer outros tipos de 

modelos, que possuem mais espaços de inputs, tanto quanto mais espaços mesclados (p. 313). 
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Fauconnier e Turner (2002) sustentam que essa é apenas uma forma estática de ilustrar o 

processo, como dizem: um simples snapshot262 de um complicado processo imaginativo (p. 46).  

Em suma, podemos entender que este processo de rede de integração conceptual consiste 

em: “estabelecer espaços mentais, fazer equiparações entre espaços, projetar seletivamente um 

blend, localizar estruturas compartilhadas, projetar de volta para os inputs, recrutar novas 

estruturas para os inputs ou para blend e realizar várias operações no próprio blend” (FELTES, 

2007, p. 120). Ademais, ocorrem três operações complementares nessa projeção seletiva, que 

resultam na estrutura emergente, quais sejam:  

 

1) Composição (composition) – A mescla pode ser composta de elementos dos 

inputs, criando novas relações, as quais não existem nos inputs separados. Em que o 

termo ‘fusão’ é denominado como “um tipo de composição”265 (FAUCONNIER; 

TURNER, 1998, p. 314). 

2) Complementação (completion) – essa operação, como o próprio nome acusa, é de 

complementar a composição já existente adicionando o conhecimento do contexto, 

etc, pois segundo os autores (1998, p. 314): “A mescla recruta grande quantidade de 

estruturas conceptuais de conhecimento prévio (background knowledge)”266  

3) Elaboração (elaboration) – é uma operação dinâmica, que leva o processo de rede 

de integração conceptual atingir uma lógica e ter um final aceitável, quando isso 

ocorre Fauconnier diz que chegou a um ponto de equilíbrio, segundo ele: “a rede está 

‘feliz’”267 (2002, p. 44). É nessa parte que Fauconnier denomina a ação denominada 

running the blend. Para Fauconnier e Turner (2002): 

 

Parte do poder da mesclagem é que existem sempre muitas possibilidades diferentes 

para a elaboração, fazendo-a assim continuar indefinidamente. Podemos trabalhar com 

a mesclagem por quanto tempo e em qualquer direção alternativa que escolhermos [...] 

A mesclagem opera dentro da vasta grandiosidade de nossos mundos físico e mental268 

(2002, p. 48-49).  

 
                                                           

262 Snapshot é o termo que designa uma fotografia batida rapidamente, no contexto significa ‘resumo breve’. 
265 No original, “one kind of composition”. 
266 No original, “Blending recruit a great range of background conceptual structure and knowledge”. 
267 No original, “the network is happy”. 
268 No original, “Part of the power of blending is that there are always many different possible lines of elaboration, 

and elaboration can go on indefinitely. We can run the blend as much and as long and in as many alternative 

directions as we choose […] Blending operates over the entire richness of our physical and mental worlds”. 
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 Nessa teoria de redes de integração conceptual (ou mesclagem), os autores Fauconnier e 

Turner (2002, 2003) descrevem várias outras possibilidades de ocorrência de projeções, além do 

modelo básico ilustrado na figura (3), que originam uma “taxonomia de redes” (FELTES, 2007, 

p. 122), as quais listamos aqui: “Simplex, Mirror, Single-Scope e Double-Scope” 

(FAUCONNIER; TURNER, 2003, p. 60). Abaixo, suas características: 

 

1) Rede simples (Simplex) – “a parte relevante do frame em um input é projetada 

com seus papéis, e os elementos são projetados do outro input como valores desses 

papéis na mescla” em que “O frame de um input é compatível com os elementos no 

outro input”269 (2002, p. 120). 

2) Espelho (Mirror) – é uma rede de integração, na qual todos os espaços – espaços 

de inputs, espaço genérico, e espaço mesclado – compartilham do mesmo frame 

organizador” (2002, p. 122).  

3) Escopo-simples (Single-scope) – Nesta rede o frame da mescla é uma extensão de 

um frame de apenas um dos inputs. Fauconnier e Turner assinalam que o escopo-

simples: “são o protótipo convencional do exemplo de domínio-alvo nas 

metáforas”270 (2002, p. 127). 

4) Duplo-escopo (Double–scope) – Nesta rede, além de possuir em sua formação a 

estrutura emergente, há no espaço mesclado frames de ambos inputs. 

 

                   

Quadro 4: Redes de integração conceptual. Fonte: Fauconnier e Turner (2002). 

 

Abaixo apresentamos, um exemplo de ‘duplo-escopo’ de mesclagem apresentado por 

Kovecses (2006), quando este faz uma demonstração de como podemos compreender a 

                                                           
269 No original, “the relevant part of the frame in one input is projected with its roles, and the elements are projected 

from the other input as values of those roles within the blend [...] The frame in one input is compatible with the 

elements in the other”.  
270 No original, “is an integration network in which all spaces – inputs, generic, and blend – share an organizing 

frame” 

                Network                      Inputs              Blend (Mescla) 

Simplex (Simples) Apenas um input contém o frame A mescla é estruturada por esse 

único frame 

Mirror (Espelho) Ambos inputs contém o mesmo 

frame 

A mescla é estruturada pelo 

frame que está em ambos inputs 

Simple-scope (simples 

escopo) 

Os inputs contêm diferentes 

frames 

A mescla é estruturada apenas 

pelo frame de um input 

Double-scope (duplo) Os inputs contêm diferentes 

frames 

A mescla é estruturada por 

aspectos dos frames de ambos 

inputs 
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construção de sentidos da metáfora conceptual: ANGER IS A HOT FLUID IN A 

CONTAINER. No exemplo, temos a frase analisada por Fauconnier e Turner (2002): “God, he 

was som ad I could see the smoke coming out of his ears”. 

 

 

 

 

    Figura 6: metáfora conceptual: INTENSITY IS HEAT. Fonte: Kovecses (2006)271.  

                   

Segundo Kovecses (2007), a estrutura emergente é construída a partir da mesclagem de 

partes seletivas de ambos inputs (source domain) e (target domain). Não existe ‘orelhas’ no input 

1, e não existe ‘fumaça’ no input 2, porém, quando se dá a mescla, passamos a ter uma nova 

estrutura, e nesse novo espaço mesclado ‘smoke coming out of his ears’, observamos um novo 

frame surge, trazendo um novo sentido – ‘emergente’, fruto da fusão de certos elementos 

existentes em cada input.  

 Segundo Fauconnier e Turner (2002, 2003), essa rede de integração conceptual opera com 

base em operações que passam por compressões e descompressões contínuas, para esses 

estudiosos: “A mente humana constrói sentidos inteligíveis através da compressão contínua de 

relações vitais”272(2002, p. 113), e acrescentam que essa teoria da mesclagem é “uma ferramenta 

                                                           
271 Fonte. Disponível em: < http://seas3.elte.hu/VLlxx/kovecses.html>. Acesso em 18 fev.2014. 
272 No original, “The human mind constructs intelligible meanings by continually compressing over vital relations”. 

http://seas3.elte.hu/VLlxx/kovecses.html
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de compressão par excellence.”273 (2002, p. 114). Segundo eles, esse processo de compressão e 

descompressão, que ocorre entre as projeções existe para indicar uma identidade de sentidos do 

discurso. Eles afirmam:  

A vida mental humana é impensável sem a compressão e descompressão contínua que 

envolve a identidade. O sistema linguístico, para ser considerado algo útil, tem que 

possuir um potente e abrangente conjunto de instrumentos para organizar tais 

compressões e descompressões”274 (2002, p. 115). 

Abaixo, listamos quatro pontos básicos que esclarecem a teoria da mesclagem conceptual, 

segundo Fauconnier e Turner (1997, 2002, 2003):  

(a) A construção das mesclas dependerá de mapeamentos analógicos (1997, p. 67); 

(b) Existe mais de uma maneira de se fazer as projeções nos espaços mentais (2002, p. 

64); 

(c) O sistema da mesclagem é muito flexível, pois não existe uma receita para sua 

construção. É um processo que ocorre inconscientemente, não há como sabermos “o 

que irá ser projetado dos inputs e o que será projetado de volta” (FAUCONNIER, 

1997, p. 162); 

(d) “Quando as mesclas são bem-sucedidas tornam-se nossa nova interpretação da 

realidade”275 (1997, p. 168). 

Abaixo disponibilizamos um quadro sinóptico para uma melhor compreensão dos termos 

utilizados neste trabalho. 

 

 

 

 

                                                           
273 No original, “uma ferramenta de compressão par excellence. Projeções seletivas advindas de diferentes espaços 

relacionados e integrações nas mesclagens geram um forte e excepcional processo de compressão” 
274 No original, “Human mental life is unthinkable without continual compression and decompression involving 

identity. A linguistic system, to be useful at all, has to have a wide and powerful array of resources for prompting 

such compressions and decompressions”. 
275 No original, “When blends are successful, they become our new construal of reality”. 
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     Frame      Script Espaços   mentais Mesclagem 

conceptual 

Metáfora conceptual 

 

Cada palavra 

evoca um frame, 

que pode estar 

representado em 

uma estrutura 

mental, situada 

em nosso cérebro, 

e que estará 

relacionado a 

uma determinada 

visão de mundo/ 

ou sistema de 

valores. 
 

 

Todas 

situações 

cotidianas 

podem ser 

denominadas 

como script, 

pois este termo 

nomeia os 

diversos 

modelos de 

atividades e 

experiências de 

vida possíveis. 
 

 

São estruturas que 

comportam 

conceitos, como: 

frames e scripts, 

que se agrupam 

com o objetivo de 

construir uma rede 

integrada de 

significados. 

 

É um processo 

de construção 

de sentidos que 

se baseia na 

projeção e 

mesclagem de 

domínios 

conceptuais 

(frames, scripts) 

existentes nos 

espaços 

mentais. 

 

É um processo de 

compreensão de sentidos 

que parte da significação 

de metáforas como 

experiências sensório-

motoras, de modo que 

podemos experienciar um 

conceito mais abstrato 

(domínio alvo) em termos 

de um conceito mais 

físico (domínio fonte). 

                 Quadro 5: Conceitos essenciais da LC. Fonte: autora. 

Segundo Fauconnier e Turner (1997), os participantes de um processo comunicativo 

possuem capacidade de construir novos sentidos a partir de inferências produzidas na rede de 

integração de mesclagens. O fato de todo esse processo imaginativo se dar de maneira 

inconsciente, leva os autores a denominá-lo de mágico, segundo eles, quando se chega a 

compreensão do discurso, ocorre um flash, ocorre então o ato da criação de Koestler (2002, p. 

44).  

Na subseção seguinte, passamos ao exame da relação existente entre o discurso humorístico 

e a linguagem metafórica. Como evidenciaremos, estudos na área (POLIO, 1992), corroboram 

para afirmar que existem mais similaridades que diferenças entre o humor e a metáfora. Em vista 

disso, sobre esse tópico discorremos a seguir. 

 

 

2.3.6 O Discurso humorístico e a linguagem metafórica  

   
A mente é uma metáfora do mundo de objetos, 

que é em si mesmo um círculo infinito de 

metáforas que se refletem mutuamente280 

(PIERRE BOURDIE, 1990, p. 91) 

                                                           
280 No original, “The mind is a metaphor of the world of objects. Which is itself but an endless circle of mutually 

reflecting metaphors”.  
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Em 1980, George Lakoff e Mark Johnson publicam a obra Metaphors we live by, rompendo 

de uma vez com o paradigma tradicional que por séculos legava a metáfora apenas seu lado 

poético e retórico. Segundo Lakoff e Jonhson, nós humanos nos comunicamos a todo tempo 

através de metáforas. A partir desse marco, o entendimento da linguagem natural nunca mais foi 

o mesmo, devido à consciência de que a compreensão da linguagem irá depender não somente 

do sentido literal, mas acima de tudo e principalmente do sentido metafórico. Relembramos o 

que nos diz Fauconnier, que o verdadeiro sentido pretendido pelo falante está submerso como 

um iceberg.  

 Nessa subseção da dissertação, abordamos a importância da relação existente entre a 

metáfora e o humor na construção e compreensão de sentidos do discurso humorístico e como 

ambos contribuem para o sucesso da persuasão281do público por parte do artista comediante. A 

princípio – metáfora e humor - são conceitos que podem parecer distintos, mas na verdade se 

observados, com cuidado, o discurso humorístico é intrinsecamente permeado de metáforas e 

estas são um de seus principais instrumentos. Através de sua característica persuasiva a metáfora 

possue potencial capaz de ativar os gatilhos do humor.  

 Nesse sentido, observa-se que, muitas vezes, o uso de expressões metafóricas funciona 

como um gatilho do humor, que desencadeia uma compreensão linguística de nível mais sutil, 

despertando no ouvinte o humor e o riso. Destacamos que a metáfora não é apenas uma figura 

de linguagem e sim um mecanismo cognitivo, que age como um instrumento de formação de 

sentidos, que revela a forma como representamos nosso sistema conceptual. A teoria da 

mesclagem de Fauconnier e Turner (1998, 2002, 2003) surgiu como meio de trazer novas 

perspectivas de análise para os discursos que envolviam projeções de sentidos. E esses autores, 

em suas análises de mesclagens conceptuais, recorrem à compreensão de expressões metafóricas 

conforme a TMC. Segundo Vanin (2012): 

A noção de espaços mentais está em consonância com os fundamentos da Teoria da 

Metáfora Conceptual, de Lakoff e Johnson (1980), em que as relações de    mapeamento 

– e acarretamento – entre domínios conceptuais levam à emergência da forma como 

conceitos são elaborados cognitivamente (p. 108).  

 

Tanto a metáfora quanto o humor são fenômenos que apresentam mudanças de sentidos de 

um domínio fonte para um segundo domínio, denominado alvo. Existe uma diferença entre os 

                                                           
281 Persuasão é “um processo de comunicação interativo em que o emissor de uma mensagem tem por objetivo 

influenciar as crenças, atitudes e comportamento dos receptores dessa mensagem” (CHATERIS-BLACK, 2005-

2006, p. 9, apud COSTA, 2010, p.41). 
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modelos de projeções multidimensionais, aqueles que ocorrem na teoria de Fauconnier e Turner 

e o modelo bidimensional, que ocorre na teoria da metáfora conceptual de Lakoff e Jonhson 

([1980], 2002). Segundo Feltes “no modelo bidimensional, a projeção, ou mapeamento, segue 

do domínio-fonte para o domínio-alvo, ou seja, é unidirecional. Na proposta de múltiplos 

espaços, as projeções são multidirecionais, de um espaço de input para outro ou de ambos para 

o espaço de blend” (p. 122).  

No discurso metafórico tanto quanto no discurso humorístico, a construção de sentidos 

ocorre no momento da mesclagem entre os conhecimentos de mundo (enciclopédico, cultural, 

conceptual, contextual, etc) dos indivíduos. Como sinalizam Lakoff e Johnson: “A essência da 

metáfora é entender e experienciar uma coisa em comparação a outra” (2003, p. 5). Segundo 

Vereza (2010), a metáfora é uma forma de “pensar (ou até mesmo de “ver”) o real de uma 

determinada forma e não de outra” (p. 204). Interessante observar que, tanto o humor quanto a 

metáfora são construções calcadas na imaginação e, como já observado nesta dissertação, 

Koestler (1989) cita o humor e a originalidade artística como sendo processos fruto da 

criatividade. Fauconnier (2002) advoga que o processo de mesclagem também é fruto da 

imaginação, ou melhor, é seu coração (p.89), pois é o mecanismo gerador de novos sentidos.  

A linguagem metafórica é tão importante para compreendermos a nós mesmos, que Lakoff 

chega a dizer que as pessoas “não podem viver sem a metáfora” (2002, p. 294). Outro ponto 

importante a observar, em nosso estudo, é o fato de que muito embora os indivíduos pensem 

metaforicamente, eles não têm consciência disso (LAKOFF, 1995, p. 128). Para Lakoff a 

metáfora: 

é um dos mais importantes instrumentos para tentar compreender parcialmente o que 

não pode ser compreendido em sua totalidade: nossos sentimentos, nossas experiências 

estéticas, nossas práticas morais e nossa consciência espiritual. Esses esforços da 

imaginação não são destituídos de racionalidade; como se utilizam da metáfora, 

empregam uma racionalidade imaginativa (2002, p. 303). 

 

A compreensão do elo entre a linguagem metafórica e o discurso humorístico tem grande 

importância, pois, segundo os teóricos, a metáfora é um instrumento usado para interpretar a 

realidade com lentes de aumento, assim como o humor. Segundo Sardinha (2007), estudar a 

metáfora nos traria conhecimentos, que nos proporcionariam: “enxergar criticamente como 

grupos sociais e ideologias enquadram o mundo e que tipos de mensagens querem passar” (p. 

15). De acordo com Lakoff e Johnson, na obra Philosophy in the Flesh: the embodied mind and 

its challenge to Western thought, todos os nossos conceitos morais são definidos através de 

metáforas:  
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A moralidade diz respeito ao crescimento, está ligada ao desenvolvimento e exercício 

das capacidades de cada um até o seu ponto máximo, com o intuito de apreender o que 

temos de melhor. Virtude diz respeito ao caráter. A ética da virtude está baseada no 

desenvolvimento de um caráter moral forte, sábio e equilibrado, que irá conduzir você 

a escolher o que é melhor e a agir moralmente [...] Todos nossos conceitos abstratos de 

– justiça, direito, empatia, cuidado, força, retidão, etc –são definidos por metáforas. 

Este é o nosso ponto de vista, quando dizemos que a moralidade é metafórica (1999, p. 

322-325)282. 

 

Segundo Rajagopalan Kanavillil, “pensar sobre a linguagem implica, em última análise, 

indagar, de um lado, sobre a própria natureza humana” (2008, p. 7). Tony Berber Sardinha afirma 

que as metáforas “são ditas porque existem na nossa mente, como meio natural para estruturar 

nosso pensamento” e relata que “As metáforas mentais são culturais” (2007, p. 14). De acordo 

com a Teoria da Metáfora Conceptual (TMC), visão cognitiva de Lakoff e Johnson, todos nós 

nos inter-relacionamos através de metáforas, interagimos em sociedade e compreendemos nossos 

semelhantes pois conseguimos construir e interpretar os sentidos compartilhados pela nossa 

cultura. Segundo Sardinha (p. 14), “As metáforas também criam uma relação de proximidade 

com o ouvinte, o leitor ou a plateia, pois ao ‘entender’ a metáfora, o leitor passa a ser cúmplice 

do falante”. É constante o uso de metáforas nos discursos humorísticos, e o sentido dos discursos 

encontra sua vertente na cultura dos indivíduos para quem é direcionado. Segundo Maria Ortiz: 

“Dependendo da tradição cultural, da época e do teórico que a utiliza, a metáfora pode mudar 

seus limites, sua forma, seu sentido” (2006, p. 1). No humor, a dependência da cultura também 

se faz presente, como nos salienta Ortiz, pode haver perda de sentido nos textos humorísticos 

quando mudamos a época, pois estas mudanças alteram o contexto no qual está embasada a 

significação. Segundo Ortiz: “Cada ato de humor ocorre em uma determinada cultura pertencente 

a uma determinada sociedade” (p. 132). Com base nessas ideias, percebe-se que uma das 

afinidades existentes entre metáfora e humor está pautada nas experiências socioculturais dos 

indivíduos. Para Vereza (2010), o discurso é um produto social:  

Se pensarmos o discurso como o espaço onde os sentidos se produzem, reverberando o 

que já foi sócio e linguisticamente reiterado, e, ao mesmo tempo, revertendo, 

estendendo ou até mesmo desconstruindo essas reiterações, num jogo articulatório entre 

a cognição, a língua e o uso, podemos tratar a metáfora como um fenômeno que 

evidencia essa complexa teia que forma e é formada por novos (mas nunca totalmente 

inéditos) e velhos (mas sempre muito vivos) sentidos (p. 211). 

 

                                                           
282 No original, “Morality is about growth, about the person’s developing his or her capacities and exercising them 

to the fullest extent in order to realize what is best in them”(1999, p. 322); “Virtue is about character. An ethics 

of virtue is based on developing a strong, wise, and even-tempered moral character that will lead you to choose 

what is best and to act morally” (1999, p. 322); “all of our abstract moral concepts – justice, rights, empathy, 

nurturance, strenght, uprightness, and so forth – are defined by metaphors. This is what we mean when we say 

that morality is metaphoric” (1999, p. 325). 
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A metáfora conceptual é vista como sendo um Modelo Cognitivo Idealizado (MCI) e 

assim como os frames, a metáfora conceptual é uma expressão idealizada. Seu uso é uma forma 

de dar novos sentidos as nossas não tão novas experiências, trazendo mais significado ao mundo 

real. É fato que encontramos nos discursos humorísticos, grande quantidade de expressões 

metafóricas. Esse uso é recorrente devido ao fato de as características da metáfora propiciarem 

um entendimento dual, que gera, duplos sentidos, trocadilhos e novos sentidos surgem de suas 

construções. Segundo Evans e Green (2006): “Uma importante característica da metáfora é sua 

capacidade de extensão. O que significa que a metáfora dá margem a novos significados283” (p. 

38). Dado sua importância e a necessidade de identificarmos certas metáforas em nosso corpus, 

iremos aqui, dar um exemplo de como podemos significar nossas experiências fazendo uso da 

metáfora conceptual. Abaixo um exemplo dos mapeamentos sugeridos num caso de metáfora 

conceptual, citado por Vyvyans (2013, p. 77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Quadro 6: Mapeamento da metáfora conceptual: LOVE IS A JOURNEY (Amor é jornada). 

 

Nesse exemplo, observa-se que, na expressão LOVE IS A JOURNEY ocorre um 

mapeamento de sentidos capaz de fazer com que possamos interpretar o sentimento de “Amor” 

como sendo uma experiência igual a de uma “Jornada” de fato. Vyvyan (2013) sustenta que 

Lakoff, Johnson e Turner discordam que o processo de formação de sentidos da metáfora 

conceptual esteja relacionada apenas a questões de similaridade, porque “Apesar de tudo, quando 

                                                           
283 No original, “One important feature of metaphor is meaning extension. That is, metaphor can give rise to new 

meaning”. 

Domínio Fonte: JORNADA 

      

Mapeamentos  Domínio alvo: AMOR 

 

    Viajantes → Amantes 

      Veículo → Relacionamentos 

amorosos 

 

      Jornada → Eventos do 

relacionamento 

      Distância percorrida → Progresso atingido 

 

     Obstáculos encontrados → Dificuldades da 

experiência 

 

    Decisões sobre a direção → Chances sobre o que 

fazer 

      Destinos da jornada → Objetivos do 

relacionamento 
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conceptualizamos amor em termos de jornada, não existe nada objetivamente similar entre os 

dois conceitos”.284Nas versões mais recentes da TMC, Vyvyan assinala que Lakoff começa a 

propor que as metáforas primárias (KNOWING IS SEEING, CHANGE IS MOTION) irão se 

formar pois seguem o mecanismo de aprendizagem da teoria de Hebb285, baseado no conceito 

que diz que células que se ativam ao mesmo tempo se associam.   

É para dentro desse espaço de tempo, entre o que dizemos e o que o outro possa vir a 

compreender – ou ver – que estaremos nos direcionando nesta nossa análise, fundada na hipótese 

que a plateia, num espetáculo de comédia stand-up, será capaz de corresponder e manifestar uma 

resposta, ou melhor, entender o humor – o sentido daquilo que foi dito pelo comediante, somente 

se for capaz de compartilhar dos mesmos frames evocados durante o espetáculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
284 No original, “After all, when one conceptualizes love in terms of journeys, there is nothing objectively similar 

about the two”. 
285 A expressão: "Cells that fire together, wire together", foi criada por Donald Hebb e publicada em 1949, no livro 

The Organization of Behavior. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Hebbian_theory>. Acesso em: 8 

fev. 2015.   

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Organization_of_Behavior
http://en.wikipedia.org/wiki/Hebbian_theory
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3. METODOLOGIA: o guia do caminho 

___________________________________________________________________________ 

3.1 A pesquisa de base qualitativa interpretativista 

 

O modelo teórico-metodológico adotado em nossa pesquisa se insere no paradigma 

holístico-interpretativista, no qual os dados são representados verbalmente e a abordagem se 

baseia no estudo exploratório, baseando-se na hermenêutica (MYERS, 2000), quando se busca o 

significado do texto/discurso. A pesquisa configura-se como bibliográfica, analítica, 

introspectiva e interpretativista. Nesse sentido, utilizaremos o método da argumentação indutiva. 

A pesquisa indutiva se refere à ação do pesquisador que desenvolve conceitos e entendimentos a 

partir da análise de padrões encontrados nos dados. A pesquisa qualitativa geralmente se aplica 

as seguintes situações (BRADLEY, 1993): 

 

 transcrições e discursos; 

 interpretação da realidade; 

 contexto social e cultural. 

 

Na pesquisa de base qualitativa trabalhamos com a subjetividade, com a opinião, para 

Minayo: “Ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (1995, p. 21-22). 

Nesta pesquisa de base qualitativa, adotamos a introspecção interpretativista devido ao fato do 

corpus ser uma narrativa dramática, cuja análise é realizada pelo pesquisador, como um 

leitor/ouvinte potencial. O roteiro de um espetáculo de comédia no gênero stand-up se enquadra 

como sendo um discurso humorístico. Dessa forma, é objeto passível de interpretação, pois se 

assume que a realidade é subjetiva e socialmente construída. Para Fauconnier (1985, p. xvii): 

 

Quando linguagem, mente e cultura são os objetos científicos de estudo, o investigador 

não é mais só um expectador. Ele ou ela é um dos atores, são parte do fenômeno a ser 

investigado: O pensado e dito que precisa ser desmistificado são também o pensado e 

dito usado para a investigação da desmistificação. A investigação que irá revelar os 

segredos da coxia é também parte do grande show
289

 

 
                                                           

289 No original, “When language, mind, and culture are the object of scientific study, the investigator is no longer a 

mere spectator. He or she is one of the actors, part of the phenomenon under study: The thinking and talking that 

need to be demystified are also the thinking and the talking used to carry out the demystification. The 

investigation that will reveal backstage secrets is also part of the main show”. 
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3.2 Procedimentos de análise: running the blend 

 

Descrevemos agora os procedimentos de análise que envolveram dois passos diferenciados 

mais complementares, tendo em vista que estão em concordância com a tese da LC que advoga 

que para compreendermos os sentidos de um discurso é necessário atentar para o conhecimento 

linguístico tanto quanto para o conhecimento não linguístico (COULSON; OAKLEY, 2005). 

Fauconnier assinala em sua teoria da mesclagem conceptual que “Construir a mescla ‘correta’ 

depende crucialmente do contexto e do conhecimento prévio de mundo disponível”290 (1987, p. 

181). Dessa forma, de um lado, fazemos uso do processo de mesclagem, onde identificamos os 

frames da narrativa, assim também como os set-ups, as punch-lines, as tag-lines e as projeções 

de sentidos que ocorrem entre os espaços mentais. Em um segundo momento identificamos toda 

a bagagem do contexto e conhecimento de mundo que representam o conhecimento não-

linguístico que serviu para produzir a estrutura de referências do roteiro de comédia apresentado 

pelo comediante Chris Rock. A compreensão do discurso humorístico integra não somente o 

léxico da linguagem como também os mecanismos geradores de humor e o conhecimento de 

mundo, utilizados pelo comediante em seu roteiro de comédia stand-up. Com o intuito de 

sistematizar a análise, descrevemos aqui os passos seguidos durante a pesquisa: 

  

1. Primeiro, do ponto de vista operacional, fizemos um levantamento bibliográfico da área 

do humor. Momento em que buscamos obras que pudessem embasar a construção e 

compreensão do sentido do discurso humorístico, buscando incluir também a relação 

existente com as teorias da LC; concomitantemente, fizemos o levantamento das teorias 

da LC escolhidas para a pesquisa; 

2. Segundo, realizamos a leitura atenta da transcrição do roteiro do espetáculo, obtida no 

site Livedash291, de onde selecionamos cinco trechos (A, B, C e D), com que partimos 

para a análise; 

3. Terceiro, após localizarmos os temas e frames evocados em cada um dos trechos 

escolhidos, desenvolvemos um esquema básico de análise, que disponibilizamos abaixo: 

 

                                                           
290 No original, “Building the “right” blend depends highly on context and available background”. 
291Disponível em 

>http://livedash.ark.com/transcript/chris_rock__kill_the_messenger/6732/COMEDYP/Friday_February_18_20

11/562161/>. Acesso em 10 set.2012. 

http://livedash.ark.com/transcript/chris_rock__kill_the_messenger/6732/COMEDYP/Friday_February_18_2011/562161/
http://livedash.ark.com/transcript/chris_rock__kill_the_messenger/6732/COMEDYP/Friday_February_18_2011/562161/
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tema >  frames  >  bissociação > teoria do humor >  esboço da 

mesclagem > set-up, punch-lines e tag-lines  >  prováveis sentidos 

                     Quadro 7: Resumo do passo a passo da análise. Fonte: autora 

                                                

Guiando-nos pelo quadro acima, seguimos os seguintes passos:  

 

1. Identificação do tema; 

2. Identificação dos frames (conhecimento enciclopédico); 

3. Identificação da bissociação; 

4. Identificação da teoria do humor mais relevante; 

5. Identificação e esboço dos espaços mentais: espaço genérico, espaços de inputs e espaço 

mesclado e emergente; concomitantemente com a identificação do tipo de mesclagem;  

6. Identificação do set-ups, punch-lines e tag-lines; 

7. Identificação do conhecimento não linguístico: contexto, conhecimento de mundo, etc; 

8. Identificação dos prováveis sentidos; 

 

 

3.3 Corpus: trechos e temas 

 

 O corpus possui uma duração aproximada de uma hora e vinte minutos (1:20), porém 

foram selecionados trechos com temas que trazem referências ao racismo, a liberdade de 

expressão e sobre a opinião crítica do comediante quanto ao exercício de uma atividade laboral 

e suas implicações éticas e controversas. Acreditamos que através da presente seleção de temas 

é possível corroborarmos nossa hipótese, a de que é possível compreendermos a construção e 

compreensão de sentidos de um espetáculo de comédia de stand-up ao usarmos a teoria da 

mesclagem aliadas as teorias do humor. Ao todo temos quatro trechos, identificados pelas letras: 

A, B, C e D. Nesses trechos, são identificados os seguintes temas respectivamente:  

 

 Trecho A: tema: ‘Namoro inter-racial’- - [00:00:01 – 00:03:16] 

 Trecho B: tema: ‘Racismo e classe social’- [00:12:56 -00:15:40] 

 Trecho C: tema: ‘Liberdade de expressão’ 

 Trecho C-a: A única vantagem em ser negro - [00:19:52 – 00:20:46] 

 Trecho C-b: Pessoas com poder e sem - [00:20:48 – 00:21:12] 

 Trecho C-c: Garotas gordas e garotas magras - [00:21:16- 22:02] 

 Trecho C-d: Caras altos e baixos - [00:22:07- 00:22:43] 
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 Trecho C-e: Pessoas ricas e pobres - [00:22:46 -00:23:59] 

 Trecho D: tema: ‘Diferença entre emprego e carreira’ - [00:43:14 -00:49:07]. 

 

 

De modo geral, até aqui foram vistas as principais teorias que achamos necessário discutir, 

antes de partimos para a análise propriamente dita. Acreditamos, que o exame de cada teoria 

descrita nesta dissertação será valioso para caracterizarmos o fenômeno do humor no espetáculo 

de comédia escolhido como corpus, que é o assunto de nosso próximo capítulo. 
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4. ANÁLISE DO CORPUS: matando alguns sapos 

__________________________________________________________________________ 

Para que algo nos pareça engraçado, 

isso tem que nos trazer um estímulo 

mental, e temos que gostar deste estímulo292 

                  (MORREALL, 1997, p. 27). 

 

Neste capítulo, utilizaremos o arcabouço teórico das teorias já abordadas nesta dissertação 

para fazermos a análise do espetáculo de comédia Kill the Messenger do comediante Chris Rock. 

Seguindo nossa proposta inicial, nossa análise será feita com base na teoria da mesclagem 

conceptual, aliada ao arcabouço teórico do humor, para dessa forma conseguirmos alcançar os 

caminhos de construção e compreensão de sentidos do espetáculo que escolhemos como corpus. 

 Conforme já visto, o discurso humorístico é construído com o objetivo de alcançar o 

humor da plateia e também o riso. Nesse percurso o comediante irá fazer uso de inúmeros 

instrumentos que irão lhe servir para arquitetar a estrutura de seu trabalho, que tem como base as 

habilidades e competências advindas do mundo da performance e do treinamento do ator – que 

está delineado tanto na força da expressão corporal, quanto na expressão oral. Como vimos até 

aqui, o ator comediante além do corpo fará uso da linguagem para assim alcançar o humor e o 

riso de seu público. O discurso humorístico nas mãos de um ator comediante irá nos levar para o 

universo do cômico, porém, o mesmo discurso nas mãos de um jornalista, talvez, apenas nos 

levasse para o mundo da informação, da notícia, pura e simplesmente. Devemos atentar para o 

fato de que para fazer comédia é necessário talento, que é dom divino, pois o humor lança luz 

sobre a verdade por trás da penumbra produzida pelos efeitos mágicos dessa arte de saber 

escolher os instrumentos certos no tempo ideal, que é denominado de timing. Iremos, agora nos 

deter a análise da construção e compreensão de sentidos do discurso humorístico no nível 

linguístico. 

 A narrativa cômica do espetáculo de comédia do gênero stand-up envolve a narração de 

uma história, na qual o comediante apresenta um tema principal. Nos trechos selecionados do 

espetáculo Kill the Messenger, percebe-se que existe uma narrativa padrão. Nessa narrativa 

podemos identificar a estrutura básica do roteiro das comédias de stand-up, composto de: tema 

principal, assunto escolhido, exemplos e verdades, que em grande parte irão estar posicionados, 

representando as set-ups, punch-lines e tag-lines. Na figura (6) abaixo, temos representada a 

estrutura básica da piada: 

                                                           
292 No original, “For something to strike us as funny, it has to give us a mental jolt, and we have to enjoy that jolt”. 
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          Figura 7: Estrutura básica da piada   Fonte: autora 

 

Um exemplo considerado clássico de piada pertence ao comediante Henny Youngman293, 

que costumava fazer seus números acompanhado de um violino nos idos dos anos 50. Nessa 

época os espetáculos de comédia eram basicamente em cima de piadas de uma linha – one-liner 

jokes294 –, e ele era famoso por sempre usar sua esposa como tema. E essa piada de Yongman 

tornou-se conhecida também pelos estudantes de stand-up pois ilustra muito bem a estrutura 

básica, como esta abaixo: 

 

set-up: ‘Take my wife’... 

punch-line: ‘please’! 

 

A incongruência nesta piada pode ser interpretada pelo ponto de vista da pessoa que 

começa a dizer algo a respeito de uma outra, usando para isso o verbo: To take. É muito comum 

esse uso, tanto na língua inglesa quanto no português, quando queremos nos referir que algúem 

é um exemplo de algo, dizemos: ‘Take as an example my mother...’ (‘Você tem como exemplo 

minha mãe, minha esposa, meu filho, e etc.). Mas, aqui, o que realmente o comediante quer que 

entendam é: ‘levem-na daqui!, o que seria uma boa interpretação, pois a punch-line revela que o 

marido não suporta mais sua esposa. 

 

Fauconnier diz que seu exemplo favorito de piada é sobre o ex-presidente dos Estados 

Unidos - Bill Clinton. Ele afirma que na época quando Clinton estava sendo bombardeado com 

críticas por todo o país, ao contrário do que pensavam seus inimigos, o ex-presidente, estava sim 

subindo no ibope, pois as críticas faziam dele um político cada vez mais popular. Por volta de 

                                                           
293Disponível em: <http://www.jewishhumorcentral.com/2012/06/comedy-classics-henny-youngman-take-

my.html>. Acesso em 17 mar.2015. 
294 Disponível em: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/one-liner>. Acesso em: 27 jan.2014. 

 

 

  

 

 

 Punch-lines   

                   

     Tag-lines 

Set-up 
    Piada 

http://www.jewishhumorcentral.com/2012/06/comedy-classics-henny-youngman-take-my.html
http://www.jewishhumorcentral.com/2012/06/comedy-classics-henny-youngman-take-my.html
http://www.merriam-webster.com/dictionary/one-liner
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1998, Clinton estava envolvido em um escândalo sexual com sua secretária, e nessa mesma época 

o filme Titanic havia sido lançado nos cinemas e estava atingindo grande sucesso nas bilheterias 

do mundo todo. Foi assim que todos em Washington, D.C., começaram a dizer “se Clinton fosse 

o Titanic, o iceberg é que teria afundado”295. Temos, como primeira parte da piada, o set-up: “se 

Clinton fosse o Titanic”, e a segunda parte a punch-line: “o iceberg é que teria afundado”. 

Fauconnier explica, através da teoria dos espaços mentais, como ocorre a construção e 

compreensão da piada (do discurso humorístico), que segundo ele, também serve para explicar 

todo tipo de discurso. Dessa forma, tudo aquilo que falamos ou pensamos é fruto das construções 

de sentidos que ocorrem entre os espaços mentais. Então para compreendermos a piada acima 

teremos que, primeiramente, abrir três espaços mentais: (i) Clinton, (ii) Titanic, (iii) iceberg. O 

(i) representará todo o conhecimento prévio que temos sobre o presidente Clinton e os ataques 

de seus inimigos, no (ii) teremos que ter conhecimento do naufrágio do navio chamado Titanic e 

no (iii) espaço mental é necessário sabermos o que seja um iceberg e o seu perigo. A partir desse 

ponto será possível criar um novo espaço mental, no qual ocorrerá uma mesclagem de sentidos 

entre os dados existentes em cada um dos espaços mentais, surgindo assim um novo espaço 

mental (a estrutura emergente), que abarcará a compreensão da piada.  

Nesse novo espaço, chamado de espaço emergente, teremos uma imagem do Bill Clinton-

Titanic, pois segundo a compreensão alcançada, Clinton foi atingido fortemente, mas ao invés 

de sucumbir, como aconteceu com o navio Titanic, ele se manteve firme e em segurança, ainda 

mais que antes. Nesse sentido, Clinton foi quem afundou o iceberg, pois a situação inverteu-se. 

O iceberg aqui representa o perigo eminente, que são as críticas feitas pela oposição de Clinton. 

O ataque sofrido por Clinton, só fez com que ele se elevasse em popularidade, nesse sentido que 

dissemos acima: “se Clinton fosse o Titanic, o iceberg é que teria afundado”. 

Em nosso corpus, nos trechos do espetáculo analisados, o comediante apresenta a punch-

line, que desnuda o tema do qual parte a crítica, logo no início, seguindo abordando um 

determinado assunto que será construído no decorrer do set-up, segundo o exemplo abaixo: 

 

Set-up do trecho A: 

Tema: Racismo. 

Assunto: Vizinhança racista. 

 

                                                           
295 Disponível em: <http://markturner.org/metmet.html#>. Acesso em 18 mai. 2015.  

http://markturner.org/metmet.html
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Após introduzir o set-up, o comediante passa, no transcorrer do espetáculo, a complementar 

sua tese com exemplos; e entre um exemplo e outro o comediante acrescenta algumas frases de 

efeito (verdades marcantes ‘cruas’, inéditas ou não). Essas frases são denominadas de punch-

lines e tag-lines, que são ditas em tom dramático com o objetivo de alcançar a atenção da plateia 

para seu POV296 (point of view), que é o ponto de vista escolhido pelo comediante. A punch-line, 

geralmente irá anunciar/desvelar a desvantagem, o lado negativo de determinado assunto ou 

situação cotidiana, etc., pois como já visto, a matéria-prima do humor será formada por 

incongruências que podemos identificar em: situações controversas, um problema, aquilo que 

incomoda, o inusitado, o inesperado, o segredo, o escondido, as verdades ocultas, que o 

comediante irá trazer à luz em tom irônico, com o objetivo de surpreender a plateia e ativar os 

gatilhos do humor e do riso. 

 Existe no set-up várias coisas possíveis de serem criticadas e o comediante escolhe uma, 

ou duas e com elas constrói suas punch-lines e tag-lines. A compreensão da punch-line surge 

quando percebemos o que exatamente está sendo criticado pelo comediante. Rock, também usa 

muito em seu roteiro takeaways, que são as repetições de frases ou palavras que ele pretende que 

a plateia recorde em cada trecho da narrativa cômica, que provavelmente irá indicar o foco das 

críticas. 

 Para a construção de seu roteiro cômico, Rock utiliza de mecanismos criadores de humor, 

como é esperado em espetáculos de comédia específicos como este, alguns dos quais já citados 

na teoria: repetições (takeaways) e call backs, ironia, trocadilhos, uso de hipérbole para enfatizar 

o exagero de forma dramática, a quebra de expectativa, uso de metáforas, frases de efeito (uso 

de verdades marcantes), ideias e situações opostas (bissociação, contradição, incongruência), 

tudo em função de preencher os pré-requisitos que atestam que o humor surge e é resultado da 

mistura talentosa desses ingredientes.  

É possível interpretarmos o funcionamento de um espetáculo de comédia de stand-up 

através da seguinte metáfora conceptual: ESPETÁCULO DE STAND-UP É UMA LUTA DE 

BOXE. O comediante e a plateia, durante um espetáculo, estão frente à frente, como num ringue 

de boxe, e o que importa é alcançar a vitória sobre o adversário. O que importa é derrotar e 

vencer. Segundo Martin (2008), “No jargão dos comediantes, quem faz uma boa apresentação 

diz que “acabou com eles”. Eu tenho certeza de que essa expressão surgiu porque quando se faz 

                                                           
296 Disponível em: <http://www.thefreedictionary.com/punch line>.  Acesso em: 8 mar.2015. 
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comédia você logo vê que, se bobear, é a plateia que acaba com você, sem dó nem piedade” 

(MARTIN, 2008, p. 9-10). Nesse sentido, as piadas são como ataques e as punch-lines como 

socos, como a própria palavra sugere – punch (socos). E toda apresentação segue uma estrutura, 

tem um tempo certo que indica o início, o meio e o fim, assim como a luta de boxe, onde temos 

o 1º round, 2º round, etc, ou seja, existem regras. No boxe, por exemplo, não vale socos nos 

órgãos reprodutores. No stand-up, intui-se que, a única regra seja sempre conseguir risadas da 

plateia, fazendo o que tiver que ser dito ou feito para isso.   

Para Carvalho (2012), a ação de colocar-se de pé é um ato político, em prol de uma causa. 

Esse autor através de análises do discurso do ex-presidente norte-americano George Bush, em 

ocasião a guerra contra o Iraque, chegou a identificar algumas metáforas conceptuais que 

suportam esta tese, e assinala uma delas, como: FICAR DE PÉ É AGIR MORALMENTE. 

Como já vimos, Lakoff e Johnson (1999) observam que, as metáforas servem para definir todos 

nossos conceitos morais, como: justiça, ética, virtude, caráter, direito, por isso afirmar que a 

moralidade é metafórica.  

Segundo nossa interpretação das teorias em pauta, o comediante de stand-up está de pé em 

um palco, disposto a defender sua opinião a respeito de alguma situação recorrente no cotidiano 

– algo que o incomoda, algo que sente vontade de expor para a plateia como uma crítica sua a 

sociedade e aos costumes. Fazendo assim, o comediante usa o palco como um lugar de luta 

política e ideológica, assumindo uma das funções do artista, que é representar os direitos 

inalienáveis dos indivíduos, pois a arte, também é uma luta em prol da melhoria das condições 

de vida da sociedade como um todo.  Neste espetáculo escolhido como corpus, presenciamos o 

comediante Chris Rock utilizando sua arte, seu espaço, para se colocar de pé e manifestar sua 

indignação contra, por exemplo, o racismo e a luta de classes, como veremos a seguir. Em suma, 

acreditamos que o estudo do discurso humorístico é de natureza complexa. Nesta nossa análise, 

portanto, almejamos descobrir como a partir das teorias do humor e da linguística cognitiva os 

sentidos do discurso humorístico se formam, ou seja, são construídos e compreendidos. 
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4.1 Análise do trecho A 

 

Em nossa análise, partimos da premissa de que podemos descrever a construção e 

compreensão de cada trecho do roteiro cômico selecionado a partir da identificação do frame 

fornecido pelo tema, pois como sabemos, o frame irá proporcionar o conhecimento prévio - 

background knowledge – (COULSON; OAKLEY, 2005) do conceito cultural/cognitivo e irá, 

juntamente ao contexto  - oferecido nos exemplos dados pelo comediante -,  servir para gerar 

inferências que desvelarão o processo de construção de sentidos. As operações cognitivas que 

ocorrem durante a integração conceptual que gerarão o novo sentido – a estrutura emergente, não 

são tão simples de serem explicadas. Dessa maneira, Fauconnier e Turner (1997, 2002) utilizam-

se de diagramas, para exemplificarem as projeções que ocorrem entre os espaços mentais. Sendo 

assim, em nossa análise, primeiramente, oferecemos o diagrama de cada trecho, para depois em 

seguida fazermos os comentários apropriados.  
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                     FIGURA 8: Mesclagem conceptual:  namoro inter-racial dá raiva. 
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No diagrama do Trecho A temos:  

 

(i) No espaço genérico observamos: a relação (namoro), as entidades (1) e (2), que são 

os participantes (homens e mulheres), e a época: século XVIII até os dias de hoje. O 

frame de namoro expõe o modelo cognitivo que indica a representação do modelo 

cultural de um comportamento social que a narrativa cômica coloca em foco;  

(ii) No espaço input 1, observamos a contraparte ‘a’, que é a base da inferência que é 

indicada pela relação: namoro afro-americano, em que temos as entidades: (1) 

mulheres negras, e (2) homens negros, assim também como a época (até 1967), que 

diz respeito a um tempo na história americana no qual o racismo era muito pontual, e 

contava com o respaldo de leis antimiscigenação; 

(iii) No espaço input 2, observamos a contraparte ‘b’, que apresenta a relação: namoro 

inter-racial, no qual apresentam-se as entidades: (1) mulheres negras, (2) homens 

negros, (3) mulheres brancas, e brancas e gordas; (4) homens brancos e brancos e 

sexy. Tais entidades farão uma associação com a contraparte ‘a’ (base), que é o 

namoro afro-americano, como também a época: após 1967; 

(iv) O espaço mesclado adquire sua estrutura de forma seletiva a partir das projeções que 

ocorrem entre as contrapartes ‘a’ e ‘b’. Observa-se o surgimento da estrutura 

emergente, que traz mais dados que os existentes nos inputs, por isso mais rica. Essa 

estrutura emergente indicará a mudança que ocorreu, ao longo do tempo, na maneira 

como homens e mulheres negras passaram a se relacionar após a extinção das leis 

antimiscigenação nos EUA, dando abertura a prática do namoro inter-racial;  

(v) As linhas contínuas indicam a relação de mapeamento entre os inputs; 

(vi) As linhas pontilhadas indicam a relação de mapeamento entre os inputs e o espaço 

genérico e os inputs e o espaço mesclado. 

 

 

 

Neste trecho, A os processos que ocorreram no espaço mesclado que geraram a estrutura 

emergente foram possíveis devido à ocorrência da composição, complementação e elaboração. 

Durante a elaboração, observa-se a ocorrência do processo denominado por Fauconnier de 

running the blend, no qual “Inferências, argumentos e ideias desenvolvidas na mescla podem ter 
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efeitos na cognição levando-nos a modificar os inputs iniciais e mudar nossa visão sobre as 

situações em correspondência”297 (FAUCONNIER, 1998, p. 133). Pela composição – ou fusão -

, projetou-se seletivamente o conteúdo dos inputs para o espaço mesclado. Na complementação, 

adicionam-se informações relevantes do conhecimento prévio (background knowledge), 

estruturas conceptuais dos frames de namoro298e namoro inter-racial, assim também como o 

contexto histórico são adicionadas. No processo de elaboração, criou-se a imagem da crítica 

exposta pelo comediante, que afirma: o namoro inter-racial é desvantajoso para a grande maioria 

das mulheres negras. Essa compreensão de sentidos só pode ser alcançada através da participação 

criativa e imaginativa do público/ da plateia, somando a isso, todos os exemplos dados pelo 

comediante. Dessa forma, a rede de integração de mesclas é possível pois ela é construída pelos 

participantes do discurso no processo comunicativo.  

 No trecho A, a mensagem central transmitida pela punch-line (1) é: ‘black women are not 

attracted to white men’ (min. 00:00:05). E a frase que indica à incongruência existente é dita na 

punch-line (3): ‘Black men love a big white woman’ (min. 00:01:20). Rock poderia ter 

estruturado seu roteiro e ter deixado para o final da apresentação a grande notícia – da preferência 

sexual das mulheres negras -, mas optou por revelá-la logo no começo. O frame do tema deste 

trecho A é o namoro inter-racial. A informação que esse frame carrega está na intenção de 

denunciar uma situação de incongruência identificada num comportamento social, resultado das 

mudanças históricas e sociais, que transcorreram no período do século XX para o século XXI, 

pois anteriormente a 1967, haviam leis que proibiam o casamento de indivíduos da raça branca 

com indivíduos de outras raças. A construção de sentidos parte da identificação e da comparação 

entre o frame de namoro e namoro inter-racial. Observa-se que, podemos identificar que o frame 

de namoro possui vários elementos típicos, como por exemplo: 

 

- parceiros: namorada e namorado; 

- preferências físicas: beleza, peso, altura; 

- preferências sociais: raça, classe social, bairro; 

                                                           
297 No original, “Inferences, arguments, and ideas developed in the blend can have effect in cognition, leading us to 

modify the initial inputs and to change our view of the corresponding situations”.  
298 No roteiro original Kill the message, o termo usado é ‘dating’. Observa-se que ambos conceitos dizem respeito a 

um modelo cultural, que certas sociedades mantêm, como forma de relacionamento interpessoal que tem como 

função a convivência de pessoas de forma sentimental e sexual, para posteriormente, se de acordo entre ambas 

as partes, concretizarem uma união contratual, denominada de casamento.  
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- preferências atividades laborais: médico, professor, atleta; 

- preferências sociopsicológicas: bom-humor, amoroso, prestativo;  

- preferências de atividades: passeios, viagens, dança, jantares, jogos, teatro;  

- preferências compromisso: aberto, fechado; 

- preferência sexual: amor, sexo, swing; 

- preferências de gênero: masculino, feminino; 

- delimitação espacial: virtual, presencial, à distância. 

 

 No trecho A, dá-se a escolha pelos itens beleza e peso, e raça. A construção da rede de 

sentidos vai tomando forma através das inferências de experiências pessoais que surgem nas 

mentes de cada indivíduo da plateia; somando-se a isso todos os exemplos que o comediante, ao 

longo do espetáculo, vai acrescentando. Selecionamos para a construção do espaço mesclado 

exatamente a crítica principal feita pelo comediante, pois como já mencionado, o presente roteiro 

cômico possui uma narrativa padrão, constituída basicamente por: tema, exemplos e frases de 

efeito, desencadeadores de supresa e quebra de expectativa, características do humor, que só 

fazem reforçar a tese principal defendida pelo comediante.  

 Como visto, um dos mecanismos geradores de humor é o fator surpresa e quebra de 

expectativa. Nesse trecho A, temos a presença de uma notícia bombástica - uma revelação que 

(espera-se) cause surpresa. A seu modo, Rock diz ao público que não está exagerando ou sendo 

extremista, e para indicar que o que diz é verdade ele frisa no set-up (1): ‘it ain’t all black women, 

but it’s most black women’ (min. 00:00:05). Relata que as mulheres negras ficarão sim, com 

homens brancos, mas apenas aqueles realmente extraordinários em beleza como observamos no 

set-up (2) abaixo: 

          

               (set-up 2) (00:00:25) – ‘Don’t, don’t get me wrong’ 

                                 (00:00:31) - ‘They’ll [fuck] a pretty white boy’  

            (00:00:32) – ‘They’ll [fuck] Matthew Mcconaughey or George  

           Clooney, Brad Pitt’. 

            (00:00:37) – ‘They’ll give Beckham some [bleep], yes! 

 

                                         

A incongruência destacada pelo comediante está no fato de o namoro inter-racial, para a 

maioria das mulheres negras, acarretar uma enorme desvantagem. O motivo principal, sinalizado 

pelo comediante, é que os homens negros gostam de namorar mulheres brancas e que eles não 
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ficarão presos a padrões de beleza, muito pelo contrário, irão escolher até aquelas acima do peso 

– essas serão as preferidas, como observamos na continuação do set-up (2) abaixo. 

 
(set-up 2) (00:00:40) – ‘But black men, our standards ain’t that 

high’;  

(punch-line 2) (00:00:43) – ‘We’ll fuck any white girl’; [cheers and 

applause]  

(tag-lines 2) (00:00:47) - ‘As a matter of fact, the bigger the better’;  

          (00:00:55) ‘It's just more white to love’.  

 

Rock, em um de seus exemplos, diz ser possível saber quando uma mulher branca subiu 

de peso a partir das cantadas que elas começam a ganhar dos homens negros, como observamos 

no set-up (3) abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

Rock fala abertamente sobre vários fatos que ocorrem, quando o tema é namoro entre 

negros e brancos, ao ponto de afirmar que os homens negros realmente amam as mulheres 

brancas e chega ao exagero (característica do humor) quando afirma que eles chegarão ao ponto 

de brigar, para conseguirem o que desejam de verdade, e isso é uma das coisas que deixam as 

mulheres negras furiosas, como observamos na punch-line do set-up (3) abaixo: 

 

Acompanhando os exemplos dados pelo comediante, assim também como as verdades 

expostas no transcorrer da apresentação, observamos que o ouvinte/plateia, possivelmente, será 

 

(set-up 3) (00:00:59) – ‘There's white women in this room right now don't even have 

scales in their house;  

      (00:01:04) – ‘They know they gaining weight when too many black guys start 

hitting on them’  

      (00:01:10) - ‘These black guys are all over me’, [cheers and applause]     

                 (00:00:14) -‘That's right!’.  

(punch-line 3) (00:01:20) - ‘Black men love a big white woman’;  

(tag-lines 3) (00:01:22) ‘Shit, a black man will drop-kick Keira Knightley 

to get to Rosie O'donnell’ […]  

               (00:01:52) – ‘Rosie, Barbara Walters, Joy Behar’;  

               (00:02:15) - ‘and that’s why makes black women so mad’;  

               (00:02:12) - ‘That’s right, man, that’s right!’.  
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supreendido diante de ‘tantas’ quebras de expectativas, como a opção sexual de Rosie O’ 

donnell299, exposta no set-up (4):  

 

 

 

 

 

 

Neste set-up (4) observa-se nitidamente o uso do exagero, característica dos discursos 

humorísticos. Rock para enfatizar que os homens negros realmente amam uma mulher branca e 

acima do peso, chega a usar a atriz e comediante Rosie O’donnell como exemplo, e diz que 

mesmo ela sendo homossexual ela leva vantagens na hora de ser escolhida por um homem negro 

em um Clube de negros no Harlem, EUA. Por essa e tantas outras razões Rock revela que o 

namoro inter-racial não foi benéfico para a grande maioria das mulheres negras americanas.  

 Quanto a aplicação da teoria da mesclagem, a construção da mescla é realizada a partir 

de um ponto de vista específico, colocado em foco pelo comediante em seu discurso, que diz 

respeito a seus valores sobre determinada situação ocorrida no ambiente social. Nesse trecho A, 

a intenção do comediante é chamar a atenção para o fato que, em nossa época atual, no século 

XXI, houve uma mudança significativa no modo como a raça afro-americana namora. Esse fato 

pode ser considerado bom ou não, como nos indica Goffmann (1974, p. 8), tudo dependerá do 

posicionamento da pessoa que se encontra em tal situação. É interessante notar que esse ponto 

de vista de Goffmann também é algo presente no discurso do humor, pois algo só será entendido 

como cômico se não for considerado pelo público como sendo politicamente incorreto ou de mal 

gosto, etc.  

Nesse trecho A podemos vir a compreender, através de nosso conhecimento prévio (de 

mundo, cultural, histórico, etc), que antigamente o namoro inter-racial era uma prática muito rara 

nos EUA, devido a vários fatores; o maior deles eram as leis, que proibiam casamentos inter-

raciais entre a raça branca e outras raças. Essas leis, chamadas de antimiscigenação, eram 

comumente praticadas na época da colonização em todas as treze colônias a partir do século 

                                                           
299 Muito embora a opção sexual da atriz Rosie O’donnell já seja um fato conhecido pelo público, o comediante 

comentar a respeito a vida privada de certas celebridades pode vir a causar uma quebra de expectativa. E o 

comediante o faz, exatamente, com esse propósito.  
300 Harlem é um bairro localizado na cidade de New York, EUA. 

 
(set-up 4) (00:02:15) - ‘and that’s what makes black women so mad’;  

      (00:02:17) - 'Cause they known Rosie O'donnell could walk into any black 

club in Harlem300 tonight and get her a black man’;  

(punch-line 4) (00:02:26) – ‘She don't even like men.’  

(tag-line 4) (00:02:30) – ‘But she can get her a black man’ [chuckles]  
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XVII. Só em 1948, que o Supremo Tribunal da Califórnia passou a permitiu o casamento entre 

indivíduos de raças diferentes.  

A partir de uma simples analogia, poderíamos nos dar por satisfeitos, ao explicarmos o 

que vem a ser o namoro inter-racial. Poderíamos inferir que este se caracterizasse, como sendo 

um namoro entre um homem e uma mulher de raças diferentes. Tal hipótese poderia ser 

totalmente aceita, se somente vivêssemos em um mundo sem exceções ou diversidades – o que, 

como sabemos, não é o caso. Dessa maneira, à luz das teorias abordadas no presente estudo 

observamos que o conhecimento enciclopédico (frames) irá sempre ser interpretado de uma 

forma mais ampla, devido ao fato de que é necessário ter conhecimento do contexto sócio 

histórico, para podermos compreender de verdade algum discurso. Com base, no exposto, 

observamos que entender o namoro inter-racial do ponto de vista das mulheres negras, engloba 

partilharmos das inconstâncias e particularidades existentes no cotidiano de forma geral. 

Percebe-se, também, que a plateia terá que saber – como referência de conhecimento de 

mundo e contextual, quem são as celebridades citadas, como o jogador David Beckham302 e os 

atores brancos considerados mais sexy em Hollywood, considerados por Rock na tag-line (1) 

como sendo ‘pretty white boy’ (min. 00:00:31 – 00:00:37): Matthew Mcconaughey, George 

Clooney, Brad Pitt, Beckham.303 Outros atores e celebridades da mídia citados por Rock, que são 

considerados fora de forma (gordos), como: Jason Alexander304, Rosie O’ donnell305
 e Barbara 

Walters306, Joy Behar307, Rachel Ray308. Como também aqueles considerados em forma 

(magros), como: Keira Knightley,309 etc.  

                                                           
302 David Beckham é um famoso ex-Jogador de Futebol da Inglaterra, considerado famoso também por sua extrema 

beleza. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Beckham>. Acesso em: 12 ago.2013.   
303 Matthew McConaughey ou George Clooney, Brad Pitt são atores Norte-Americanos famosos e, considerados os 

mais bonitos de Hollywood.   
304 Jason Alexander é um ator que interpreta o personagem George Louis Costanza do seriado norte-americano 

Seinfeld. Ele tem uma constituição física considerada acima do peso. Disponível em: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Jason_Alexander>. Acesso em: 12 ago.2013.   
305 Rosie O’donnell é uma comediante, atriz, cantora, autora e personalidade da mídia americana. E tem uma 

constituição física obesa. Em 2002 ela assumiu sua homossexualidade. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Rosie_ODonnell>. Acesso em: 12 ago.2013.   
306 Barbara Walters é uma apresentadora de notícias da televisão americana, conhecida por ser pioneirismo, como a 

primeira mulher a apresentar um telejornal, na rede ABCNews, em 1976. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Barbara_Walters>. Acesso em: 12 ago.2013   
307 Joy Behar é uma atriz, autora e comediante norte-americana, também trabalha em um Talk Show- The View. 

Começou sua carreira nos anos 80 trabalhando com stand-up. Disponível em: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Joy_Behar>. Acesso em: 12 ago.2013.   
308 Racheal Ray é uma Chef de cozinha que se tornou celebridade americana, autora de livros e revistas sobre comida 

e estilo de vida. Seu show já ganhou três vezes o prêmio Daytime Emmy Awards. Disponível em: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Rachael_Ray>. Acesso em: 12 ago.2013.   
309 Keira Knightley é uma atriz e modelo inglesa. E tem uma constituição física magra. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Keira_Knightley>. Acesso em: 12 ago.2013.   
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Rock, novamente, frisa a incongruência sobre o namoro inter-racial, quando se trata de 

brancos e negros, quando afirma no set-up (5): ‘and it don’t work the other way around’ (min. 

00:02:32). O ator dá um exemplo para reforçar essa sua tese. No momento que diz que o ator 

Jason Alexander, que representa o papel de George Constanza, no seriado Seinfeld311 não atrai 

as mulheres com facilidade por estar acima do peso, como observamos nesse set-up (5): 

 

 (set-up 5) (00:02:32) – ‘and it don’t work the other away around’;     

                  (00:02:35) – ‘There ain’t a bunch of black women out there trying to [fuck] 

                 George from the Seinfeld’; 

                 (00:02:42) – ‘That’a right!’; 

                 (00:02:43) – ‘If you see a black woman with an overweight White man,  

   (punch-line 5) – (00:02:43) - ‘that means her credit is [fuck] up!; 

                 (tag-lines 5) – (00:02:58) - ‘Like, she is in financial straits!’;  

                                          (00:03:01) – ‘[Chuckles] Yes, yes, yes, man’.  

                                

Nesse set-up (5), que identificamos como sendo o final do trecho A, Rock assinala que 

caso encontremos uma mulher da raça afro-americana, ao lado de um homem branco, acima do 

peso, é sinal de que ela está nessa situação pois anda sem ‘crédito na praça’, ou seja, deduz-se 

que, se ela estivesse bem financeiramente, poderia escolher homens mais sexies. Segundo Rock, 

as mulheres negras não considerariam o ator Jason Alexender sexy, pelos motivos já citados como 

ser branco e estar acima do peso. Dessa forma, esse ator, mesmo sendo uma celebridade, só 

conseguiria atrair as mulheres negras por interesse.  

Observamos na narratica cômica deste trecho A, que o comediante levanta uma questão: 

o fato de o namoro inter-racial ter passado a ser, ao longo dos anos, aceita culturalmente não 

trouxe nenhuma vantagem para a grande maioria das mulheres negras, visto que elas preferem 

namorar os homens de sua própria raça. Abaixo disponibilizamos, para uma melhor compreensão 

dois quadros sinóptico. No primeiro, listamos os exemplos e as verdades apresentados pelo 

comediante na narrativa do trecho A, que aparecem como sendo: os set-ups, punch-lines e tag-

lines e no segundo apresentamos o resumo da construção e compreensão de sentidos do trecho 

A, em que indicamos respectivamente: o tema central, os frames principais, a relação quanto a 

                                                           
311 Seinfeld é uma série cômica (sitcon) da televisão Norte-americana (1989–1998). Foi criada por Larry David e 

Jerry Seinfeld. Foi eleito o "melhor programa de todos os tempos" pelo TV Guide em 2002 e o terceiro "melhor 

programa dos últimos 25 anos" pela Entertainment Weekly. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Seinfeld. 

Acesso em: 12 ago.2013.   
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teoria da bissociação de Koestler, o tipo provável de mesclagem, o alvo da crítica do comediante 

e os possíveis sentidos encontrados pelo analista.  
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                       Quadro 8: Narrativa do trecho A: set-ups, punch-lines e tag-lines 

     Narrativa do trecho A: Exemplos (set-ups) e verdades marcantes (punch-lines e tag-lines) 

 

Início do trecho A  
 

 (set-up 1) (00:00:01) – ‘Get so mad at inter-racial dating’; 

        (00:00:03) – ‘Oh, gonna break it fucking down tonight’; [cheers and applause] 

                          (00:00:05) – ‘The real reason black women get so mad at inter-racial dating is [...], 

“It ain’t all black women, but it’s most black women’, the real reason black women get so angry at 

interracial dating is…                                 

       (punch-line 1) (00:00:05) – ‘‘cause black women are not attracted to white men!’[cheers].                 

 

 

 Meio do trecho A 

 (set-up 2) (00:00:25) - ‘Don’t, don’t get me wrong’, 

               (00:00:31) - ‘They’ll [fuck] a pretty white boy!’; 

                (00:00:32) – ‘They’ll will [fuck] Matthew Mcconaughey or George Clooney, Brad Pitt’. 

                           (00:00:37) – ‘They’ll give Beckham some [bleep], yes! 

                           (00:00:40) – ‘But black men, our standards ain’t that high’ 

          (punch-line 2)(00:00:43) - ‘We’ll fuck any white girl’; [cheers and applause] 

                                 (tag-line 2) (00:00:47) - ‘As a matter of fact, the bigger the better’; 

                                          (00:00:55) ‘It's just more white to love’ 

 

 (set-up 3) (00:00:59) – ‘There's white women in this room right now don't even have scales in their         

house’; 

      (00:01:04) – ‘They know they gaining weight when too many black guys start hitting on 

them’ 

                 (00:01:10) -‘These black guys are all over me’,  

                 (00:01:14) - [cheers and applause] ‘That's right’; 

                       

          (punch-line 3) (00:01:20) - ‘Black men love a big white woman’;  

                                   (tag-lines 3) (00:01:22) ‘Shit, a black man will drop-kick Keira Knightley to 

get to Rosie O'donnell’ […]  

                                                        (00:01:52) – ‘Rosie, Barbara Walters, Joy Behar’;  

                                                        (00:02:15) - ‘and that’s why makes black women so mad’;  

                                                        (00:02:12) - ‘That’s right, man, that’s right!’.  

 

 (set-up 4) (00:02:15) - ‘and that’s why makes black women so mad’; 

     (00:02:17) - 'Cause they known Rosie O'donnell could walk into any black club in Harlem 

tonight and get her a black man’; 

(punch-line 4) (00:02:26) – ‘She don't even like men’;    

                      (tag-line 4) (00:02:30) – ‘But she can get her a black man’ [chuckles]. 

Final do trecho A 

 

 (set-up 5) (00:02:32) – ‘And it don't work the other way around’, 

      (00:02:35) – ‘There ain't a bunch of black women out there trying to [bleep] George from 

seinfeld’;  

      (00:02:42)- ‘ That's right’; 

                            (00:02:43) - ‘If you see a black woman with a overweight white man’  

         (punch-line 5) – (00:02:43) - ‘that means her credit is [fuck] up!; 

                                    (tag-lines 5) – (00:02:58) - ‘Like, she is in financial straits!’;  

                                                            (00:03:01) – ‘[Chuckles] Yes, yes, yes, man’.  
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        Quadro 9: Resumo da construção e compreensão de sentidos do trecho A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Trecho A  

      

Tema central 

 

 

                                Namoro  

 

 

Frames 

 

 

- namoro > quando indivíduos mantêm um relacionamento amoroso 

- namoro inter-racial > quando indivíduos de raças diferentes mantêm um 

relacionamento amoroso 

 

Bissociação 

(correlação entre 

duas ideias, 

trazendo novos 

sentidos) 

 

- namoro e namoro inter-racial 

 

Teoria do 

Humor 

(mais recorrente) 

 

Incongruência 

 

 

- O casamento inter-racial foi instituído por lei em 1967 – fato considerado 

positivo, pois por muitas décadas isso não era possível. A incongruência está 

no fato de que essa mudança cultural só agrada aos homens negros e não às 

mulheres negras. 

 

Tipo de 

mesclagem 

Mirror (Espelho) - Ambos inputs contêm o mesmo frame:  namoro inter-racial, 

onde a mescla é estruturada pelo frame que está em ambos inputs 

 

 

           Alvo 

(a crítica social) 

  

- A Sociedade racista. 

- Enquanto houverem indivíduos racistas, o racismo sempre vai existir.   

 

 

Possíveis 

sentidos 

 

   

Consequências das novas leis (1967) que permitem o casamento inter-racial: 

- As mulheres negras preferem namorar e casar com homens de sua 

própria raça, e a partir das novas leis (1967) que passaram a permitir o 

casamento entre pessoas de diferentes raças, elas passam a ficar numa posição 

de desvantagem, devido ao fato de os homens negros preferirem namorar as 

mulheres brancas (não importando as características: gordas, altas, magras, 

etc. Até preferem as gordas). 
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4.2 Análise do trecho B 

 

                              FIGURA 9: Mesclagem conceptual: vizinhança racista.                
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No diagrama do Trecho B temos:  

 

(i) No espaço genérico observamos: a relação (vizinhaça racista), a raça dos moradores 

(brancos e negros), o país (EUA), a cidade (New Jersey), o bairro classe ‘A’ 

(Alpine)312, época, situação econômica dos moradores, profissão e realizações 

extraordinárias. O frame de ‘racismo’, expõe o modelo cognitivo ‘vizinhança racista’, 

indicador  da representação de um comportamento social que o comediante coloca 

em foco para debate e crítica;  

(ii) No espaço input 1, observamos a ‘base’ da inferência: moradores brancos (raça do 

morador), representado pelo dentista branco desconhecido, assim como a relação, 

bairro classe ‘A’, país, cidade, época, situação econômica, quantidade de casas (1), 

profissão do morador e realizações extraordinárias; 

(iii) No espaço input 2, observamos: relação, bairro classe ‘A’, país, cidade, época, 

situação econômica, quantidade de casas (4), profissão do morador e realizações 

extraordinárias. Nesse input 2, observamos  o ‘alvo’, que são quatro artistas  negros 

(raça do morador), contraparte de ‘b’ a qual irá associar-se a contraparte ‘a’ (base), 

indicando a relação de incongruência a qual é o foco da crítica do comediante. Rock 

diz respeito a um tempo na história americana em que homens negros conseguem 

alcançar realizações extraordinárias e com isso atingir status de celebridades, obtendo 

grandes fortunas, possibilitando-os a viverem em lugares luxuosos considerados de 

‘classe A’, altamente seletivos; 

(iv) O espaço mesclado adquire sua estrutura de forma seletiva das contrapartes 

(elementos que são projetados dos inputs). Observa-se que, a estrutura emergente 

indicará a crítica feita pelo comediante sobre como os bairros racistas, nos EUA, ditos 

‘classe A’ selecionam seus moradores;  

(v) As linhas contínuas indicam a relação de mapeamento entre os inputs; 

(vi) As linhas pontilhadas indicam a relação de mapeamento entre os inputs e o espaço 

genérico e os inputs e o espaço de mescla. 

 

                                                           
312 Alpine é um distrito localizado no estado americano de Nova Jérsei, no Condado de Bergen. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Alpine_Nova_Jersei>. Acesso em: 2 set.2014. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_dos_Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_J%C3%A9rsei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Bergen_%28Nova_J%C3%A9rsei%29
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Assim como visto no trecho A, os processos que ocorreram no espaço mesclado deste 

trecho B, que geraram a estrutura emergente, foram possíveis devido à ocorrência da composição, 

complementação e elaboração. Pela composição, ou fusão, projetou-se seletivamente o conteúdo 

dos inputs para o espaço mesclado. Na complementação adicionam-se informações relevantes do 

conhecimento prévio (background knowledge), mais a estrutura conceptual do frame de racismo, 

identificado especificamente nas circunstâncias cotidianas de um ‘bairro classe A’ do estado de 

Nova Iorque, EUA; assim como o contexto histórico são adicionadas. Como visto, no trecho A 

e como será visto nos outros trechos que serão analisados nesta dissertação, no processo de 

elaboração cria-se a imagem da crítica central exposta pelo comediante.  

O frame do tema deste trecho B é o racismo e a mensagem central é declarada pelo 

comediante no set-up (1): ‘Racism is all over the world’ (min. 00:13:05), e a notícia bombástica 

transmitida na punch-line (1) é: ‘Even in my life, there’s some racism’ (min. 00:13:13), indicando 

que o racismo atinge a todos. Esse será o guincho para todo discurso de crítica apresentado por 

ele contra as idiossincrasias do racismo. Essa punch-line (1) indica a marca da incongruência do 

assunto em pauta, pois como veremos, o racismo é uma prática recorrente, vista em todo o 

mundo, que corrobora para incutir a ideia de uma raça superior à outra.  Como Rock assinala é 

fato que até mesmo as celebridades negras sofrem racismo; por mais que o racismo seja uma 

prática criticada e recorrente na pauta dos políticos norte-americanos, os quais sempre alegam 

em seus discursos estarem na luta pela sua erradicação, o racismo sobrevive, ele é real.  

Rock sustenta que o racismo está vivo, ele existe e que ninguém está livre de ser 

discriminado, não importando sua classe social, rico ou pobre, artista de sucesso ou não. Rock 

chega a ser tão enfático que afirma no set-up (1) inicial: ‘The biggest issue in the world right 

now, race’ (min. 00:13:03) e faz uso de metáforas conceptuais para pontuar a importância do 

tema, para dizer que o racismo é algo vivo, presente, quando diz: ‘Racism is all over the world’ 

(min. 00:13:05); ‘It will never die’, ‘It will only multiply, baby’ (min. 00:13:07 – 00:13:09). De 

acordo com a teoria de Lakoff e Johnson (1980, 1987, 2002), existem diferentes tipos de 

metáfora, como: estruturais, orientacionais, ontológicas. Aqui, percebe-se o uso de uma metáfora 

ontológica, a qual tem como função conceber algo abstrato em termos de entidade, que diz 

respeito a coisas como também a seres, que possuem características que podemos medir, contar, 

etc. Neste trecho B, temos: RACISMO É UMA ENTIDADE. Rock diz: ‘race is the big issue’ 

(min. 00:12:58); ‘It’s a big thing’ (00:13:03). Nesse exemplo, portanto, observa-se que, podemos 
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mensurar o racismo, pois ele possui características que lhe atribuem o poder de se multiplicar e 

de estar em toda parte etc.  

 A construção de sentidos desse trecho B parte da identificação do frame de racismo 

aliados ao exemplo dado: vizinhança racista e as verdades relacionadas a esse modelo cultural 

mencionadas pelo comediante. A crítica diz respeito a seleção de moradores de um bairro classe 

‘A’ baseada na cor da pele. Podemos identificar que o frame de racismo possui vários elementos 

típicos, que identificam que a segregação pode ocorrer em vários espaços sociais, físicos e de 

tempo, como indicamos nos elementos abaixo:  

 

- época: século XXI; 

- mercado de trabalho: emprego, carreira, sociedades, empresas, indústrias; 

-relacionamentos: familiar, amoroso, amizade, vizinhos, casamentos, professores,         

patrões; 

- moradia: bairro, vizinhança, casa, apartamento; 

- classe social: A, B, C, D; 

- situação financeira: rico, pobre, milionário, abaixo da linha da pobreza. 

 

 No trecho B, dá-se a escolha pelos itens: século XXI, carreira, vizinhos, bairro, classe 

social A e milionário. A informação que esse frame evoca está na intenção de denunciar uma 

situação de incongruência identificada num comportamento sociocultural, presentes no período 

do século XX e século XXI, no qual ocorreu uma mudança de padrões atípicas, em que podemos 

ver a ascensão social e econômica de uma parcela de indivíduos afro-americanos. A construção 

da mescla é realizada a partir de um ponto de vista específico, colocado em foco pelo comediante 

em seu discurso, que diz respeito a seus valores sobre determinada situação que ocorre no 

ambiente social. Esse ponto de vista irá ser a base da construção do set-up da piada/narrativa 

cômica. O motivo principal, sinalizado pelo comediante é que o racismo está aí, bem à frente de 

nossos olhos, existem desigualdades entre as raças de fato.  

Esse espetáculo Kill the Messenger foi apresentado no ano de 2008, e nessa época os EUA 

estava presenciando algo inédito na política norte-americana, a candidatura de um indivíduo da 

raça negra à Presidência dos EUA. Em seu espetáculo, ele abre um espaço para falar sobre essa 

mudança revolucionária na história política americana. Rock diz que muito embora o país esteja 
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prestes a conseguir empossar um homem negro à presidência dos Estados Unidos da América, 

esse fato não significa que o racismo tenha chegado ao fim.  

Muito embora a compreensão de um espetáculo de comédia de stand-up, a princípio, esteja 

relacionada, apenas, a acontecimentos mais atuais, acreditamos que a interpretação alcançada 

pela plateia é beneficiada tanto pelo contexto (micro) quanto ao aspecto que diz respeito ao 

conhecimento de mundo (macro). Dessa forma, o comediante não tenha citado especificamente 

a parte histórica da luta dos afro-americanos contra o racismo, esse é um conhecimento 

armazenado na memória de longo prazo de boa parte do público presente, haja vista, que nas 

escolas norte-americanas os estudantes aprendem a respeito nas aulas de história americana.  

 Rock no exemplo que cita, no set-up (2), conta sobre sua própria experiência e relata 

como o racismo atinge sua vida. E diz: ‘I live in a place called Alpine, New Jersey’ [...] My house 

costs millions of dollars’ (min. 00:13:22 – 00:13:28). ‘Don't hate the player. Hate the game’ 

(min. 00:13:32 - 00:13:36). Aqui há claramente a presença de uma metáfora conceptual: ‘LIFE 

IS A GAME’.  Podemos perceber as similaridades metafóricas entre certos conceitos, como por 

exemplo: competição, ganho, perda, trapaça, roubo, regras, participantes. Rock, acreditamos, fez 

uso de tal metáfora estrategicamente, pois através dela conseguiu deliberadamente conquistar a 

plateia que respondeu com aplausos e risos. Lakoff e Johnson (1980) apontam que essa metáfora 

cognitiva é muito comum em nossa linguagem cotidiana. Seu uso nos ajudaria compreender um 

conceito abstrato ‘LIFE’, em termos de outro conceito, mais concreto ‘GAME’. Em sua teoria 

da metáfora conceptual, Lakoff e Johnson (1980) apontam um mapeamento sistemático entre 

dois conceitos: o domínio-fonte e o domínio-alvo. Como, comentado anteriormente “A metáfora 

consiste de um domínio-fonte e de uma domínio-alvo em que a fonte é um domínio mais físico, 

e o alvo, um domínio mais abstrato” (FELTES, 2007, p. 153). Neste exemplo, o mapeamento se 

apresenta: 
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Quadro 10: Mapeamento da metáfora conceptual: LIVE IS A GAME (A vida é um jogo). 

 

Rock continua dando mais detalhes sobre sua experiência e fala mais sobre como é morar 

em um bairro de hegemonia branca, como observamos abaixo no set-up (3): 

 

  

 

                      

 

 

 Nessa punch-line (3) é clara a discrepância no número de moradores negros, que são ao 

todo quatro, o que deflaga a incongruência que existe em tal situação. Nesse sentido, existe uma 

seleção não declarada, ‘um pente fino’, como Rock assinala: ‘Hundreds of houses, four black 

people’ (min. 00:13:48). Não é qualquer pessoa negra de sucesso, não é qualquer carreira 

estimada, os indivíduos que são aceitos como moradores são artistas famosos, celebridades, como 

indica no set-up (4):  

 

             (set-up 4) (00:13:51) – ‘Who are these people?’ […]  

             ‘Me, I’m a decent comedian’; ‘Blige317’; ‘Jay-z318’ e ‘Eddie Murphy319’ […];  

                                                           
317 Mary Jane Blige é uma cantora, compositora e produtora musicalnorte-americana de R&B, soul e hip hop. 

Considerada a Rainha do Hip-Hop soul, é um dos maiores e mais respeitados nomes da música Norte Americana. 

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Mary_J._Blige>.  Acesso em: 12 ago.2013.    
318 Jay-z é Shawn Corey Carter, um rapper, produtor e homem de negóciosamericano. Em 2012, a Forbes estimava 

seu patrimônio líquido em 520 milhões de dólares. É um dos mais vendidos artistas do mundo na história, com 

mais de 50 milhões de discos comercializados, e ganhador de 17 prêmios Grammy Awards por seu trabalho 

musical. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Jay-Z>.  Acesso em: 12 ago.2013. 
319 Edward Regan Murphy  é um comediante, ator, dublador, roteirista, produtor, diretor e músico estadunidense.  

O rendimento bruto dos filmes de Murphy fez dele o segundo ator de maior público nos Estados Unidos. Ele é 

o número 10 na lista do Comedy Central dos 100 Maiores Stand-ups de todos os tempos. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Eddie_Murphy>. Acesso em: 12 ago.2013.   

     Domínio Fonte: GAME 

      

Mapeamentos  Domínio alvo: LIFE 

 

Jogadores → Indivíduos 

Partidas → Início (nascer), meio (crescer), 

fim (morrer) 

Níveis de dificuldade → Bebê, criança, adolescente, 

adulto e velhice 

Novas fases → Progresso atingido, sucesso 

 

Dificuldades e 

obstáculos 

→ Trapaças, testes, provas 

 

Tacadas, movimentos → Decisões sobre o que fazer 

Objetivos → Destino, sonhos, projetos 

Muitas vidas →                  Novas chances 

 

 

(set-up 3) (00:13:40) – ‘In my neighborhood, there are four 

black people’  

(punch-line 3) (00:13:48) -‘Hundreds of houses, four black 

people’;  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compositora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produtora_musical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produtora_musical
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%26B
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rapper
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produtor_musical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem_de_neg%C3%B3cios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem_de_neg%C3%B3cios
http://pt.wikipedia.org/wiki/2012
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forbes
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grammy_Awards
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comediante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dublador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roteirista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produtor_cinematogr%C3%A1fico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diretor_de_cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comedy_Central
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eddie_Murphy
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         Rock descreve os feitos extraordinários desses 4 artistas. Primeiro, diz ser ele um 

comediante decente, segundo fala de Mary Jane ‘Brige’, que é uma das melhores cantoras de 

R&B que já andou sobre a Terra; Jay-Z, um dos melhores Rappers que já existiu e Eddie Murphy, 

um dos atores mais engraçados que há. Dessa maneira, tentar argumentar que existe uma 

incongruência, que ele acredita haver, nesse quadro que aponta o problema do racismo nos EUA, 

quando fala da carreira de seu vizinho, como observamos na punch-line (4) abaixo: 

 

(set-up 4) (00:14:20) – “Do you know what the white man that lives next door does for a 

living?’ 

           (punch-line 4) (00:14:25) – ‘He’s a fuck dentist!’ 

 

   

De um lado: um dentista desconhecido, um Yankee, ao qual não podemos atribuir nenhuma 

grande realização extraordinária. No mundo todo existem milhões de dentistas, é uma profissão 

rentável, mas normal. Mesmo sendo um dentista rico e bem-sucedido não terá a fama e 

reconhecimento internacional como os artistas do show business americano, nesse sentido não 

há como fazer comparações entre as profissões, como Rock frisa nas tag-lines (4) abaixo: 

 

(tag-lines 4) (00:14:32) - ‘He ain’t the best dentist in the world’;  

           (00:14:35) - ‘He ain’t going to the dental hall of fame’;  

           (00:14:38) - ‘He don’t get plaques for getting rid of 

plaque’;  

(00:14:42) - ‘He’s just a Yankee320-that-took-your-tooth-out dentist!’.  

 

 Do outro lado, temos quatro grandes celebridades do show business, que são da raça negra: 

Blige, Jay-z, Eddie Murphy e ele próprio, Chris Rock.  Em seu espetáculo, portanto, Rock 

enfatiza que o racismo não acabou, que está vivo e atinge a todos, até mesmo grandes 

celebridades do show business. Chegada a hora da verdade, Rock argumenta que o homem negro 

para poder ser aceito como morador em um bairro classe A, de milionários, exclusivo de 

moradores brancos, tem que ter realizado coisas extraordinárias, como assinala no set-up (5): 

‘See, the black man got fly to get something that the white man can just walk to’ (min. 00:14:46); 

                                                           
320 Yankee é uma gíria para designar os norte-Americanos descendentes dos Ingleses que povoaram e residem no 

Nordeste dos EUA. A origem da palavra é incerta e seu significado tem variado com o tempo. Disponível em: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Yankee>. Acesso em: 12 ago.2013. 
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e fala de si mesmo na punch-line (5): ‘Shit, I had to make miracles happen to get that house’ e 

na tag-line (5): ‘I had to host two Oscars to get that house’ (min. 00:14:55-00:14:58).  

Rock dramaticamente coloca em foco sua crítica – seu alvo, que diz ser a sociedade 

americana uma sociedade racista, pois vê a situação de forma tão ‘natural’, ou seja, os negros 

que conseguem ter sucesso e passam a ganhar muito dinheiro, passam a ser ‘aceitos’ como 

moradores em vizinhanças ‘classe A’, composta majoritariamente por moradores brancos. Por 

outro lado, a comunidade negra não enxerga tal situação de forma tão natural assim, pois como 

observado no relato de Rock em seu espetáculo, tal situação tem um efeito bastante opressivo e 

devastador, como no set-up (6) destacado abaixo: 

 
             (set-up 6) (00:15:03) – ‘And to this day, I don’t even believe it’s my house’.  

                            (00:15:08) – ‘That’s why I keep a bag packed right by the door  

(punch-line 6) (00:15:15) - ‘just in case the white people who really own the place show 

up one day’                 

                                (tag-line 6) (00:15:20) - ‘damn, I knew this day would come’.  
 

 

 

No final do trecho B na punch-line (7), Rock frisa a crítica principal, dizendo que um negro 

dentista teria que ter inventado o ‘dente’ para poder morar em Alpine, no mesmo bairro que ele 

(min. 00:15:25 – 00: 15:33). 

 

            - ‘Do you know what a black dentist have to do to move into my neighborhood?  

                      - He’d have to invent teeth!’ 

 

 
 

Abaixo, como fizemos no trecho A, disponibilizamos para uma melhor compreensão dois 

quadros sinópticos. No primeiro listamos os exemplos e as verdades apresentados pelo 

comediante, com os set-ups, punch-lines e tag-lines identificadas, e no segundo quadro o resumo 

da construção e compreensão de sentidos do trecho B, indicando respectivamente: o tema central, 

os frames principais, a relação quanto a teoria da bissociação de Koestler, o tipo provável de 

mesclagem, o alvo da crítica do comediante e os possíveis sentidos encontrados pelo analista.  
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                        Quadro 11:  Narrativa do trecho B: set-ups, punch-lines e tag-lines. 

 

       Narrativa do trecho B: Exemplos (set-ups) e verdades marcantes (punch-lines e tag-lines) 

 

Início do trecho B  
 

 (Set-up 1) (00:13:00) – ‘The biggest issue in the world right now, race’; 

(00:13:05) – ‘Racism is all over the world’ (repete); 

(00:13:07) – ‘It will never die’ (repete); 

(00:13:09) - ‘It will only multiply, baby’; 

            (Punch-line 1) (00:13:13) – ‘Even in my life, there’s some racism’; 

 

 

Meio do trecho B  (Set-ups + punch-lines e tag-lines) 

      

 (set-up 2)  (00:13:22) – ‘I live in a place called Alpine, New Jersey. My house costs millions of 

dollars!’ 

(punch-line 2)  (00:13:32- 00:13:36) - ‘Don’t hate the player, hate the game’; 

 (set-up 3) (00:13:40) – ‘In my neighborhood, there are four black people’ 

             (punch-line 3) (00:13:48) -‘Hundreds of houses, four black people’; 

 

 (set-up 4) (00:13:51) – ‘Who are these people?’ […] ‘Me, I’m a decent comedian’; ‘Blige’; ‘Jay-z’ e 

‘Eddie Murphy’ […]; 

                           (00:14:20) - ‘Do you know what the white man that lives next door does for a living?’ 

              (punch-line 4) (00:14:25) – ‘He’s a fuck dentist!’ 

(tag-lines 4) (00:14:32) - ‘He ain’t the best dentist in the world’; 

                  (00:14:35) - ‘He ain’t going to the dental hall of fame’; 

                  (00:14:38) - ‘He don’t get plaques for getting rid of plaque’; 

                  (00:14:42) - ‘He’s just a Yankee-that-took-your-tooth-out dentist!’. 

 

 (set-up 5) (00:14:46) - ‘See, the black man got fly to get something that the white man can just walk 

to’; 

(punch-line 5) (00:14:55) - ‘Shit, I had to make miracles happen to get that house’; 

 

                    (tag-line 5) (00:14:58) – ‘I had to host two Oscars to get that house’; 

                                       

 (set-up 6) (00:15:03) – ‘And to this day, I don’t even believe it’s my house’. 

 

      (00:15:08) – ‘That’s why I keep a bag packed right by the door  

             (punch-line 6)  (00:15:15) -  ‘just in case the white people who really own the place show up 

one day’ 

 

                   (tag-line 6) (00:15:20) - ‘damn, I knew this day would come’. 

 

Final do trecho B 

     

(set-up 7) – (00:15:25) ‘Do you know what a black dentist would have to do to move in into my 

neighborhood?’ 

            (punch-line 7) – (00:15:33) ‘He’d have to invent teeth’. 
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              Quadro 12: Resumo da construção e compreensão de sentidos do trecho B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Trecho B  

  Tema central 

 

- Racismo  

 

       Frames 

 

 

- Racismo e vizinhança racista. 

     Bissociação 

(correlação entre 

duas ideias, 

trazendo novos 

sentidos) 

 

- Através da comparação entre as qualidades (competências e habilidades) de dois tipos 

profissionais (duas carreiras): dentista e comediante, somos levados a discutir a 

hegemonia da raça branca. 

 

Teoria do Humor 

(mais recorrente) 

 

Incongruência 

 

- O racismo é um fato nos EUA, bairros de brancos racistas não aceitam negros, a não 

ser que estes sejam celebridades. O que equivale dizer que o negro só é considerado 

igual ao homem branco se tiver prestígio e poder extraordinário.  

 

Tipo de mesclagem Mirror (Espelho), ambos inputs contêm o mesmo frame. 

 

Alvo  

   (a crítica social) 

 

- Sociedade racista, que continua a se impor de forma hegemônica, independente de leis 

e instituições que promulgam direitos humanos. 

 

 

Possíveis sentidos 

 

 

- a prática do racismo é um fato recorrente na sociedade norte-americana. Existem 

bairros tipicamente de brancos de ‘classe A’que são altamente seletivos na escolha de 

seus moradores e que não aceitam negros, a não ser que estes sejam celebridades do 

show business, ocupando um lugar de destaque na sociedade, ou seja, demonstrem 

possuir características tais que lhe abram as portas para assumir uma posição de 

igualdade ao homem branco devido a seus feitos extraordinários. 
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4.3. Análise do trecho C (a, b, c, d,e) 

 

Figura 10:  Mesclagem conceptual: liberdade de expressão é ‘faca de dois gumes’ (That’s just mean’).  
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O presente trecho C foi dividido em cinco partes (subtemas), devido ao fato de o 

comediante apresentar vários exemplos tendo como foco o mesmo tema, segundo nossa 

perspectiva. São eles: a) A única vantagem em ser negro; b) Pessoas com poder e sem poder; c) 

Pesos e medidas: garotas gordas e magras; d) Caras altos e baixos; e e) Pessoas ricas e pobres. 

No diagrama do Trecho C temos:  

 

(i) No espaço genérico obesrvamos: a relação que indica o frame de ‘liberdade de 

expressão’, a qual expõe o modelo cognitivo, indicando a representação de uma 

prática social que a narrativa cômica coloca em foco. Como também: a época (séc. 

XXI, ‘insane time’, ‘crazy time’), país: EUA, indivíduos (críticos e criticados); 

(ii) No espaço input 1, observamos a ‘base’ da inferência que são todos aqueles 

identificados como atores da ação de criticar: ‘black men’, ‘people with most shit’, 

‘fat girls’, short guys’ e ‘poor people’, assim também como a época e o país (EUA);  

(iii) No espaço input 2, observamos o ‘alvo’: os indivíduos criticados, que irá fazer uma 

associação com a contraparte ‘a’ (base): os indivíduos que criticam, indicando a 

relação de causa e efeito advinda da ação de usar a ‘liberdade de expressão. Como 

também: época e país; 

(iv) O espaço mesclado adquire sua estrutura de forma seletiva das contrapartes 

(elementos que são projetados dos inputs). Observa-se que, a estrutura emergente 

indicará a incongruência apontada pelo comediante, qual seja: a liberdade de 

expressão é como uma “faca de dois gumes’; 

(v) As linhas contínuas indicam a relação de mapeamento entre os inputs; 

(vi) As linhas pontilhadas indicam a relação de mapeamento entre os inputs e o espaço 

genérico e os inputs e o espaço mesclado. 

 

Como já exposto nos demais trechos A e B, os processos que ocorreram no espaço 

mesclado deste trecho C, que geraram a estrutura emergente, foram possíveis devido à ocorrência 

da composição, complementação e elaboração. Pela composição, ou fusão, projetou-se 

seletivamente o conteúdo dos inputs para o espaço mesclado. Na complementação, adiciona-se 

informações relevantes do conhecimento prévio (background knowledge), estruturas conceptuais 

dos frames de ‘liberdade’ e ‘expressão’ assim como o contexto sócio histórico são adicionadas. 

No processo de elaboração, cria-se a imagem da crítica exposta pelo comediante, indicando que: 
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os indivíduos devem observar o correto uso da liberdade de expressão, pois quando nós somos o 

alvo, ou seja, quando a situação se inverte, o ‘tom’ da brincadeira muda de figura, como veremos 

na presente análise.  

Como já vimos nos trechos A e B, essa compreensão de sentidos só pode ser alcançada 

através da participação criativa e imaginativa do público/da plateia, somando a isso, todos os 

exemplos dados pelo comediante. Nesse sentido, continuamos a argumentar, como nos trechos 

anteriores, que a rede de integração de mesclas é possível pois ela é construída pelos participantes 

do discurso no processo comunicativo.  

A construção de sentidos desse trecho C, parte da identificação dos frames de ‘liberdade’ 

e ‘expressão’, que juntos dão sentido à expressão ‘liberdade de expressão’, interpretadas como 

um modelo cultural praticado em inúmeras sociedades, geralmente, aquelas denominadas 

democráticas, tais sociedades pregam em suas constituições e leis que os indivíduos devem seguir 

um protocolo que os permitam observarem direitos e também deveres, ambos vitais para a boa 

convivência social. Podemos identificar que o frame de ‘liberdade’ possui vários elementos 

típicos, que identificadores da ação de ser livre pode vir a ocorrer em vários espaços sociais, 

físicos e de tempo, abaixo citamos alguns desses elementos:  

 

- época: criança, adolescente, adulto, idoso; 

- relacionamentos: aberto, fechado, sozinho; 

- ações: pular, cantar, dançar, gritar, bater, correr, falar, calar; 

- direitos: ir e vir, lazer, expressão, educação, etc. 

 

 Neste trecho C, dá-se a escolha pelo item que indica a ação de falar, que é o direito de 

expressão oral, a liberdade de expor opiniões, mais especificamente ‘falar de’. A informação que 

esse frame evoca está na intenção de denunciar uma situação de incongruência identificada num 

comportamento sociocultural típico dos indivíduos que ainda não se aceitaram como são, ou em 

relação a suas características físicas ou em relação a seu status social, etc. Como observamos nos 

trechos anteriores, a construção da mescla é realizada a partir de um ponto de vista específico, 

colocado em foco pelo comediante em seu discurso, que diz respeito a seus valores sobre 

determinada situação ocorrida no ambiente social. Esse ponto de vista irá ser a base da construção 

do set-up. 
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 O assunto principal sinalizado pelo tema: ‘liberdade de expressão’ escolhido pelo 

comediante, neste trecho C, demonstra que os indivíduos em sociedade precisam ter atenção e 

decoro na hora de fazerem críticas, pois geralmente a prática gera consequências, nem sempre 

agradáveis, o que indica a existência de uma incongruência no ato de criticar. Em nossa análise, 

observamos que muitas vezes tais críticas apenas irão desnudar os defeitos ou falta de qualidades, 

etc., daquele que é o autor das críticas, visto tal indivíduo muito provavelmente não se aceitar e 

manter uma imagem negativa de si mesmo, que o motiva criticar o exterior. Talvez, por acreditar 

que esse ato lhe traga certo alívio. Tal procedimento acentua sua posição de não aceitação, pois 

se aquele indivíduo que foi o alvo da crítica resolver revidar, e inverter o jogo, aí sim, veremos 

que estaremos criticando um indivíduo já no chão, totalmente desprovido de autoestima e isso 

sim é algo maléfico, algo nocivo, como Rock assinala nas punch-lines (4, 5 e 6): ‘That’s just 

mean’ (00:21:47). Rock, neste trecho C, passa uma ideia de uma situação que revela uma 

incongruência, pois criticar, falar mal de uma pessoa rica quando ela está andando no seu yacht 

é uma coisa aceitável. Porém, criticar e falar mal de um indivíduo pobre numa situação 

desconfortável, como correndo para alçancar um ônibus, já é considerado como sendo uma 

atitude má.  

Porém, esse tipo de comportamento, segundo Rock assinala, é muito recorrente no seio da 

sociedade americana, como ele enfatiza nos takeaways (repetições) em vários momentos durante 

esse trecho do espetáculo, como observamos abaixo: 

 

(tag-line 2) – (00:20:46) ‘You know, that's how life works, man’ 

                    (set-up 3) (00:20:48) – ‘That’s how life works’; 

          (tag-lines 3) (00:21:10) - ‘That's how the world works, man’; 

                                      (00:21:21) ‘that's just how it goes, man’. 

  

Kupermann (2003) recorda que Freud em sua obra Os chistes e sua relação com o 

inconsciente (1905) diz ser o humor: “não apenas o triunfo do ego, mas também o do princípio 

do prazer, que pode aqui afirmar-se contra a crueldade das circunstâncias reais”. 

(KUPERMANN, 2003, p. 56 apud FREUD, 1927, p. 191). Talvez Freud realmente possa explicar 

‘tudo’, como o senso comum costuma expor dizendo: “Freud explica”, pois para nossa análise 
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do trecho C, acreditamos que Kupperman321 tenha em sua tese de doutorado, publicada em livro 

posteriormente com o título ‘Ousar Rir’ (2003), conseguido identificar com destreza vários 

fatores psicológicos dos indivíduos que fazem uso do humor como um mecanismo de defesa. 

Como Kupermann assinala “O que está sendo colocado em xeque pelas manifestações de humor, 

em última instância, é a própria concepção do princípio de realidade de Freud, mais 

especificamente, da construção do sentido de realidade para o sujeito” (2003, p. 58). Freud diz 

que o humor leva o indivíduo ao prazer por se tratar de uma liberação, uma válvula de escape - 

o alcance da sublimação. Porém, essa fuga é temporária pois como Kupermann afirma o artista 

consegue encontrar “o caminho de volta para a realidade” e cita Freud: “fazendo uso de dons 

especiais que transformam suas fantasias em verdades de um novo tipo, que são valorizadas pelos 

homens como reflexos preciosos da realidade” (KUPERMANN, 2003, p. 59 apud FREUD, 1911, 

p. 284).  

          Rock neste trecho C afirma nos set-ups (4, 5 e 6), que os indivíduos que fazem críticas 

podem: ‘can say whatever they want’ (min. 00:21:16) e ‘can talk about all day long’ (min. 

00:21:21) a respeito de seus alvos e dá cinco exemplos (a, b, c, d, e), como também lista várias 

frases que podem ser ditas em tais situações ofensivas, que funcionam como punch-lines e tag-

lines. No set-up (1), temos o exemplo (a) no qual Rock assinala que é a primeira vez na história 

do mundo em que os homens brancos podem vir a ter problemas caso critiquem e falem mal dos 

negros. E demonstra toda sua satisfação na punch-line (1), quando diz:  

 

(punch-line 1) (00:20:16) - ‘Yeah, when I last checked, that was the only advantage  

I had to being black’.  

 

No exemplo (b) Rock fala basicamente sobre uma situação muito recorrente no seio da 

sociedade americana, onde observamos pessoas detentoras de poder ficando caladas quando 

ouvem críticas de pessoas que se encontram em posição inferior, ou também em outras situações 

quando pessoas que costumam agir de má fé fazem críticas. Rock expõe a situação de forma que 

                                                           

321 Kupperman vem a revelar que o humor foi por Freud considerado o ‘mais alto dos processos defensivos’ e 

também um ‘processo de fuga da realidade penosa’ (KUPERMANN, 2003, p. 52). Na interpretação de 

Kupermann o ponto de vista de Freud indica que essa rejeição da realidade deflaga um ego infantil ferido, pois 

na teoria Freudiana os traumas do mundo externo não são prontamente encarados pelo ego, que se recusa a sofrer 

e faz das situações de dor “mais uma ocasião para a obtenção de prazer” (KUPERMANN, 2003, p. 53).  

Kupermann (2003) afirma que a Arte é uma prática social que consegue com sucesso estabelecer uma 

reconciliação entre o princípio de prazer e o princípio de realidade, segundo ele: “O artista, por não suportar as 

frustações impostas pela realidade, afasta-se dela refugiando-se no universo fantástico” (p. 59).  
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vem a pontuar que para que uma pessoa possa estar numa posição neutra, para que ela tenha 

alguma moral para poder criticar uma outra, ela deverá não ter falhas nenhuma que venham a ser 

expostas a qualquer momento, por qualquer um. Podemos fazer uma certa analogia entre esse 

ponto de vista e o que foi dito por Jesus nos evangelhos da Bíblia Sagrada. João, seu discípulo, 

escreve que estava Jesus pregando no templo e lhe trouxeram uma mulher adúltera. Naquela 

época, o adultério, segundo a Lei de Moisés, era punido por uma morte cruel, a pedradas em 

praça pública. E Jesus disse:  

 

- “Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra!”322  

 

Em nossa análise, Rock fala exatamente sobre isso na punch-line (3) como abaixo: 

 

(punch-line 3) (00:21:05) – ‘ So if you want to say more shit, get rid of some of 

your shit’  

(tag-lines 3) (00:21:10) – ‘That’s how the world works, man’;  

 

Logo em seguida, Rock nos exemplos (c, d, e) usa três grupos de indivíduos descontentes 

com sua posição (fat girls, short guys, poor people) que passam a criticar seus semelhantes. Tais 

exemplos estão representados nos set-ups (4, 5 e 6) respectivamente, como abaixo:  

 

             

 

                           

                  (set-up 5) - (00:22:07) - ‘Short guys can talk about tall guys all day long’ 

                                      (00:22:15) – ‘Short guys can say whatever they want to about tall guys’  

 

    

        (setup 6) - (00:22:46) – ‘Like, poor people could talk about rich people all day long’;                  

                (00:22:57) – ‘Poor people can say whatever tçhey want to about rich people’;  

 

Em ambos set-ups Rock frisa que: as garotas brancas, os caras baixinhos e os pobres podem 

falar do grupo da oposição, ou seja, das garotas magras, caras altos e pessoas ricas o dia inteiro 

e o que bem entenderem. Porém, Rock pontua que o contrário já não é considerado algo ‘normal’ 

ou aceitável, quando frisa nos set-ups (4, 5 e 6):  

 

                                                           
322 Disponível em: <http://www.paulinas.org.br/diafeliz/?system=evangelho&id=4541>. Acesso em: 5 mar.2015.  

     (set-up 4) - (00:21:16) ‘fat girls can say whatever they want to skinny girls’ 

                         (00:21:21) – ‘ Fat girls can talk about skinny girls all day long’ 

http://www.paulinas.org.br/diafeliz/?system=evangelho&id=4541
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(setup 4) (00:21:38) - ‘but skinny girls can't talk about fat girls’; 

(set-up 5) (00:22:26) -‘but tall guys can't about short guys’; 

                   (set-up 6) (00:23:15) – ‘But rich people can't talk about poor people’. 

 

Segundo nossa análise, ambos set-ups terão a mesma punch-line: 

 

 (punch-line)  (00:21:47) – ‘That's just mean!’ 

 

No quadro abaixo, listamos algumas das frases ofensivas observadas nas tag-lines usadas 

pelo comediante, como guisa de comparação, que podem ser usadas caso a situação se inverta.  

 

                                                             -‘Look at these big bitches’ (min. 00:21:50);                                   

                                                             - ‘Do they freebase gravy? (min. 00:21:55); 

                                            - ‘Look at this midget (min.00:22:40); 

         But    ‘That's just mean’:       -‘FEE-FI-FO’ (min. 00:22:40);        

                                            -‘Look at these broke bastards’ (min. 00:23:23); 

                                                        - ‘Perhaps we should raise the prices so we don't have to see       

                                                          these people again’ (min. 00:23:27). 

 

 

Dessa maneira fica clara a posição de indignação e a crítica feita pelo comediante, como 

ele mesmo repete nos takeaways durante todo o trecho C. 

 

                    (tag-line) – (00:20:46) ‘You know, that's how life works, man’. 

 

Nesse trecho C, também como nos trechos A e B, para que a plateia compreenda os 

sentidos da narrativa humorística, será necessário que tenha conhecimento dos modelos 

cognitivos e culturais evocados pelos frames da narrativa, ou seja, a plateia terá que compartilhar 

do conhecimento de mundo do comediante, que usa diversas expressões, trocadilhos e metoním 

para construir seua narrativa cômica. Como vemos, Rock utiliza a expressão ‘freebase gravy’326, 

                                                           
326 Freebase significa a ‘base livre’ que é derivada da coca, é conseguida mediante o aquecimento de uma mistura 

de cloridrato de cocaína com éter. Disponível em: 

<http://www.psicologia.pt/instrumentos/drogas/ver_ficha.php?cod=crack >. Acesso em> 12 ago.2013.  

     Gravy é um molho de carne muito popular na culinária anglo-saxónica, principalmente no Reino Unido e Estados 

Unidos. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Molho_de_carne>.  Acesso em> 12 ago.2013. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Culin%C3%A1ria_anglo-sax%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Culin%C3%A1ria_do_Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Culin%C3%A1ria_dos_Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Culin%C3%A1ria_dos_Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Molho_de_carne
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para fazer um trocadilho, aludindo ao uso de drogas, pois o termo freebase, é considerado a ‘base 

livre’ derivada da cocaína e ‘Gravy’ é um molho de carne utilizado popularmente nos EUA. 

Dessa maneira, quando ele diz ‘Do they freebase gravy? (min. 00:21:55), sua intenção é levar a 

plateia a entender que pessoas acima do peso mantêm uma relação com a comida numa escala 

considerada exagerada, pois se alimentam muito mais do que é necessário para a sobreviência e 

manutenção do corpo físico. Fazendo assim passam a ter um comportamento compulsivo, pois 

substitutem por comida uma determinada falta em suas vidas cotidianas, o que pode vir a 

caracterizar uma fuga dos problemas. Exatamente as razões da compulsividade vista em usuários 

de drogas ilegais, portanto, essa comparação coloca em foco, de forma exagerada (mecanismos 

de produção do humor), a crítica do comediante. Rock faz uso do termo ‘midget’327, usado para 

designar, pejorativamente, pessoas de baixa estatura. E também, utiliza o termo ‘FEE-FI-FO’328, 

fazendo assim um trocadilho, que evoca a lembrança de um gigante matador, chamado de ‘Jack’, 

de uma história infantil da Literatura Inglesa. Também, existe na peça chamada Rei Lear, de 

Shakespeare, um personagem de nome Edgar, que diz: ‘Fie, foh, and fum, I smell the blood of a 

British man”, com o intuito de expressar condenação. Usando a palavra ‘Picasso’329, o 

comediante, gera uma metonímia, que evoca a pintura do artista Pablo Picasso. Quando diz: 

‘nigger’, alude a um tipo de slang330 usado de maneira esteriotipada, pelos brancos norte-

americanos, para chamar os afro-descendentes, considerada extremamente ofensiva e racista. E 

quando cita: ‘Hyundai’, faz alusão a uma marca de carros.  

Abaixo, como fizemos no trecho A, B, disponibilizamos para uma melhor compreensão 

dois quadros sinópticos, no primeiro listamos os exemplos e as verdades apresentados pelo 

comediante, com os set-ups, punch-lines e tag-lines identificadas no segundo quadro, o resumo 

da construção e a compreensão de sentidos do trecho C, no qual, igualmente aos trechos A e B, 

indicamos respectivamente: o tema central, os frames principais, a relação quanto a teoria da 

bissociação de Koestler, o tipo provável de mesclagem, o alvo da crítica do comediante e os 

possíveis sentidos encontrados pelo analista.  

                                                           
 
327Midget-Termo usado para designar pessoas de baixa estatura. Disponível em: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Midget>. Acesso em: 12 ago.2013. 
328FEE-FI-F0 é uma frase de um poema que teve origem na história infantil conhecida como Jack the Giant-Killer 

– Jack: O Gigante matador, da Literatura Inglesa. Transparece ser a imitação do som de alguém frustrado e 

furioso. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Fee-fi-fo-fum>. Acesso em: 12 ago.2013.  
329 Picasso é uma referência as obras do pintor Espanhol Pablo Picasso (1881 - 1973), conhecido por ser co-fundador 

do movimento cubista. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso>. Acesso em: 12 ago.2013. 
330 Slang (ou gíria), uma forma não padrão (non-standard) usada pelos falantes de uma língua, para designar um 

léxico: palavra ou expressão. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Nigger>. Acesso em: 4 out.2014.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Midget
http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_the_Giant-Killer
http://en.wikipedia.org/wiki/Fee-fi-fo-fum
http://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://en.wikipedia.org/wiki/Nigger


138 
 

       
 

     Narrativa do trecho C: Exemplos (set-ups) e verdades marcantes (punch-lines e tag-lines) 

 

Início do trecho C 
 

 (set-up 1) (00:19:54) – ‘ We live in an insane time, man’; 

                 (00:19:55) – ‘We live in a time where if you say the wrong thing, you in trouble’; 

                            (00:20:00) – ‘ We live in--this is the first time in the history of the world where white men 

actually    have to watch what they say’,‘ White men are getting in trouble for saying the wrong words, man’, 

‘ It's unbelievable, man’; 

      (00:20:12) – ‘ And a lot of white guys, "hey, man, that's not fair’, ‘ You can say whatever 

you want’; 

 (punch-line 1)  (00:20:16) - ‘Yeah, when I last checked, that was the only advantage I had to 

being black’.  

 

 

 (set-up 2)  (00:20:25) – ‘You want to switch places?’,  ‘You scream 'nigger'  [cheers and applause] 

(punch-line 2)  (00:20:27) – ‘ Yeah, this is the first time in the history of the world where white 

men have to watch their tongue’; 

            (tag-line 2) – (00:20:46) ‘You know, that's how life works, man’. 

 

 (set-up 3) (00:20:48) – ‘That’s how life works’; 

             (00:20:50) – ‘ Sometimes the people with most shit have to shut up and let other people 

talk shit about them’, ‘That's how life works’, ‘ That's right’; 

            (00:20:59) – ‘ Sometimes the people with the most shit get to say the least shit, and the 

people with the least shit get to say the most shit’; 

(punch-line 3) (00:21:05) – ‘ So if you want to say more shit, get rid of some of your shit’ 

              (tag-lines 3) (00:21:10) - ‘That's how the world works, man’; 

             (00:21:21) ‘Some people get to talk about other people, and that's just how it goes, 

man’. 

 

 

 (set-up 4) (00:21:16) – ‘ For instance, like, fat girls can say whatever they want to skinny girls’ 

      (00:21:21) – ‘ Fat girls can talk about skinny girls all day long’ 

                (00:21:25 -00:21:37) ‘"[bleep] skinny bitch’, ‘[bleep] skinny ass, anorexic, bulimic, 

[bleep] regurgitating bitch’, ‘[bleep] Cheerio-belt-wearing bitch’, ‘Salad-eating [bleep]; 

     (00:21:38) ‘ but skinny girls can't talk about fat girls’; 

(punch-line 4)  (00:21:47) – ‘That's just mean!’ 

                       (tag-lines 4) (00:21:50) - ‘ Look at these big bitches’ 

                    (00:21:55) - ‘Do they freebase gravy? 

                    (00:02:12) - ‘That’s right, man, that’s right’. 

                    (00:22:02) - ‘Food is not your friend’.[chuckles] 

 

 

 (set-up 5) (00:22:07) - ‘ Short guys can talk about tall guys all day long’ 

                (00:22:15) – ‘ Short guys can say whatever they want to about tall guys’ 

     (00:22:18) – ‘ You tall bastard’; 

     (00:22:26) – ‘ I hope your head hits an air conditioning vent’; 

     (00:22:26) – ‘ but tall guys can't about short guys’ 

(punch-line 5) (00:22:37) – ‘ That's just mean’; 

                      (tag-line 5) (00:22:40) – ‘Look at these midget [bleep];  

                                      (00:22:43) – ‘FEE-FI-FO [bleep][applause] 

 

 (set-up 6) (00:22:46) – ‘Like, poor people could talk about rich people all day long’;                  

     (00:22:57) – ‘Poor people can say whatever they want to about rich people’; 

                           (00:23:00) – ‘You [bleep] rich bastard; I hope your yacht hits an iceberg.  ha-ha’; 

     (00:23:08) –  [bleep] ‘I hope your Picasso331 falls off the wall and kills your mother’ 

     (00:23:15) – ‘But rich people can't talk about poor people’; 
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          Quadro 13: Narrativa do trecho C: set-ups, punch-lines e tag-lines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                  (punch-line 6) (00:23:21) – ‘ That's just mean’; 

      (tag-line 6) (00:23:23) – ‘Look at these broke bastards’ 

                          (00:23:27) – ‘Perhaps we should raise the prices so we don't have to see these 

people again’ 

                         (00:23:34) – ‘Is that a Hyundai?’; 

                         (00:23:43) – ‘You got to watch what you say’. 
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               Quadro 14:  Resumo da construção e compreensão de sentidos do trecho C. 

 

 

 

 

               

    

 

 

 

 

                                                           
332 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade_de_expressao>. Acesso em: 25 out.2014. 

 

      Trecho C  

Tema central 

 

-  Liberdade de expressão 

 

Frames 

 

 

- Liberdade de expressão > “é o direito de qualquer indivíduo de manifestar 

livremente opiniões, ideias e pensamentos”332 

- (input 1) crítico > indivíduo que faz críticas; 

- (input 2) criticado > indivíduo que é alvo de críticas. 

 

 

Bissociação 

(correlação 

entre duas ideias) 

 

- Muitas vezes, aquele que critica aponta para o outro e para si mesmo ao mesmo 

tempo, pois revela muito de si no ato de criticar. 

  

Teoria do 

Humor 

(mais recorrente) 

>Incongruência 

 

 

- A incongruência está no fato de que pessoas que fazem uso da liberdade de 

expressão de forma errônea - a faz sem limites e de forma geralmente descabida,  

passando elas mesmas a serem alvo de críticas, pois consideram o fato de serem 

criticadas uma crueldade, quando o contrário não é.  

 

Tipo de 

mesclagem 

Double-scope (Escopo simples), onde os inputs contêm diferentes frames (crítico e 

criticado) e a mescla é estruturada por aspectos dos frames de ambos inputs. 

 

 

       Alvo 

 (a crítica social) 

 

- Muitas vezes os indivíduos que fazem críticas quando criticados se sentem 

ofendidos.  

 

 

Possíveis 

sentidos 

 

 

- Geralmente, pessoas que não estão satisfeitas consigo e com suas próprias 

características físicas e status social criticam o exterior - suas oposições. Geralmente 

essa crítica irá desmascarar sua verdadeira condição emocional, que indicará um grau 

baixo de autoestima. Por isso, dissemos que a crítica é uma ‘faca de dois gumes’. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade_de_expressao
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade
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4.4 Análise do trecho D 

 

 

 

               Figura 11: Mesclagem conceptual: ter uma carreira: isso sim é viver! 
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No diagrama do Trecho D, teremos:  

 

(i) No espaço genérico observamos: a relação (mercado de trabalho), a época, local, 

tarefas, remuneração, tempo, satisfação, perspectivas, ponto de vista, popularidade, 

posição e analogia. O frame de ‘mercado de trabalho’ expõe o modelo cognitivo 

‘trabalho’, que indica a representação de um modelo cultural colocado em foco pelo 

comediante em sua narrativa cômica para debate e crítica; 

(ii) No espaço input 1, observamos a contraparte ‘a’, que é a base da inferência que é 

indicada pela relação (emprego no restaurante), assim como a época, local, tarefas, 

remuneração, tempo, satisfação, perspectivas, ponto de vista, popularidade, posição e 

analogia; 

(iii) No espaço input 2, observamos o ‘alvo’ que irá fazer uma associação com a 

contraparte ‘a’ (base), indicando a relação (carreira de comediante), assim como a 

época, local, tarefas, remuneração, tempo, satisfação, perspectivas, ponto de vista, 

popularidade, posição e analogia; 

(iv) O espaço mesclado adquire sua estrutura de forma seletiva das contrapartes ‘a’ e ‘b’ 

(elementos que são projetados dos inputs). Observa-se que, a estrutura emergente 

trará mais dados que os já existentes nos inputs, pois indicará os pontos divergentes 

advindos da comparação entre dois tipos de trabalho: emprego (de salário mínimo) X 

carreira (de milhões de dólares). O resultado atingido é a crítica feita pelo comediante 

que deflagra a incongruência da situação colocada em pauta em seu discurso cômico; 

(v) As linhas contínuas indicam a relação de mapeamento entre os inputs; 

(vi) As linhas pontilhadas indicam a relação de mapeamento entre os inputs e o espaço 

genérico e os inputs e o espaço mesclado. 
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Como já exposto nos demais trechos A, B e C, os processos que ocorrem no espaço 

mesclado deste trecho D, os quais geraram a estrutura emergente, foram possíveis devido a 

ocorrência da composição, complementação e elaboração. Pela composição - ou fusão -, projeta-

se seletivamente o conteúdo dos inputs para o espaço mesclado. Na complementação adiciona-

se informações relevantes do conhecimento prévio (background knowledge), estruturas 

conceptuais dos frames de trabalho, emprego e carreira, assim também como são adicionados o 

contexto sócio histórico relevante. No processo de elaboração, criou-se a imagem da crítica 

exposta pelo comediante. Rock utiliza do humor para criticar o sistema econômico capitalista. 

Segundo a presente análise, Rock faz uma comparação (mecanismo usado pelo humor), dos prós 

e contras, entre se ter uma carreira de sucesso no show business e se ter apenas um emprego de 

salário mínimo em um restaurante, com todas suas exigências e peculiaridades.  

Observa-se que, a construção de sentidos desse trecho D partiu da identificação do frame 

de trabalho. Podemos identificar que o frame de trabalho possui vários elementos típicos, que 

servem para categorizar que tipo de trabalho fazemos referência, como indicamos nos elementos 

abaixo:  

 

- época: ano passado, 1989, 2008, atualmente; 

- local: restaurante, escola, fábrica, show business, hospital, loja, supermercado; 

-tarefas: servir mesas, atender telefone, dar aulas, vender produtos, entreter público; 

- remuneração: salário mínimo, gorjeta, percentagem, ajuda de custo; 

- tempo: horário comercial, finais de semana, segunda a sexta;  

- perspectivas: aumento, férias, parcela dos lucros, viagens. 

 

Nesse trecho D, o comediante faz uma comparação entre seu primeiro emprego na vida, 

trabalhando num restaurante da rede RedLobster no Queens, em Nova Iorque, quando ainda era 

adolescente e posteriormente já tendo uma carreira sólida, trabalhando como ator e comediante 

bem-sucedido. Como veremos, a construção de sentidos deu-se também através da identificação 

dos frames de emprego e carreira.  

 

 

 

 



144 
 

 

 

 

Frame mais 

genérico 

 

 

Trabalho 

 

Frame genérico 

 

 

Emprego em restaurante 

   

 

Frame específico 

 

Carreira de comediante 

 

                            

                        Quadro 15: Frame genérico e específico de ‘Trabalho'. 

 

 No quadro (14) acima, podemos idenficar o frame de trabalho como sendo de caráter mais 

genérico, pois tende a evocar um tipo de ocupação, porém, nesse caso falta a especificação, pois 

quando dizemos apenas trabalho não há como afirmar a qual tipo de trabalho estamos nos 

referindo. Através desse frame é apenas possível compreendermos que existe uma tarefa que é 

necessária ser cumprida num tempo determinado e por alguma razão.  

Dessa forma, para compreendermos o frame de trabalho iremos nos reportar a todo nosso 

conhecimento enciclopédico e de mundo, para através de associações e analogias conseguirmos 

atingir uma compreensão razoável a esse respeito. Por exemplo, existem trabalhos não 

remunerados, como é o caso do trabalho do lar, geralmente realizado por uma mulher, que não 

ganha nenhuma recompensa em dinheiro, mas possui a responsabilidade de cumprir 

determinadas tarefas em uma carga horária pré-determinada, para que seja possível manter tudo 

organizado da forma esperada, para o bem-estar da família. Por outro lado, quando nos referimos 

ao frame de emprego, já de antemão compreendemos que nesse caso falamos de um trabalho, 

porém, um trabalho remunerado. E por fim, quando nos referimos ao frame de carreira, 

compreendemos de que falamos de um trabalho também remunerado, porém, nesse caso, nossa 

percepção (conhecimento prévio) irá nos indicar que ter uma carreira significa ser bem 

remunerado, pois a gratificação nesse tipo de trabalho vai muito além do pagamento do salário 

mínimo estipulado pelo governo. Pois, os indivíduos que possuem uma carreira tiveram um 

treinamento e formação que exigiu tempo, dinheiro e capacidades cognitivas compatíveis com 

os esforços exigidos para realização das tarefas em demanda, muitas vezes de ordem muito 

peculiar.  
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As teorias econômicas afirmam que os mercados e o comércio são bons para todos, 

mesmo que haja diferenças no padrão de vida dos indivíduos, ou seja, mesmo que em uma 

sociedade alguns sejam muito pobres e outros muito ricos. Segundo a economia capitalista, isso 

ocorre devido ao fato de que nem todos os indivíduos almejam e se esforçam para conseguir o 

sucesso profissional com a mesma determinação. Tratando-se da sociedade americana, visto o 

espetáculo ter sido apresentado por um afro-americano para uma plateia majoritariamente de 

americanos, nós quando falamos de sucesso e prosperidade profissional, sempre devemos 

lembrar que o EUA, desde a proclamação de sua Independência em 1776, busca zelar pela 

igualdade e liberdade de seus cidadãos, tanto que um de seus símbolos é a Estatua da 

Liberdade334, localizada no estado de Nova Iorque.  

Nesse sentido, quando o comediante leva ao palco sua crítica ao sistema econômico ele 

está falando de algo que presumisse seja do conhecimento de todos, e conta em sua narrativa uma 

experiência pessoal, mas faz isso de forma cômica, pois além de conscientizar as pessoas a 

respeito da incongruência da situação existente, quer entreter o público, e acima de tudo trazer 

alívio para os problemas, fazendo-os enxergar as situações cotidianas de pontos de vista 

diferentes, mas através de sua arte de fazer rir.  

Como, observamos nos trechos anteriores A, B e C, a construção do espaço mesclado é 

realizada a partir de um ponto de vista específico, colocado em foco pelo comediante, em seu 

discurso, que diz respeito a seus valores e opiniões sobre determinada situação que ocorre no 

ambiente social. Esse ponto de vista é a base da construção do set-up.  

Passamos agora, a compreensão da narrativa do trecho D. Rock começa o set-up (1) 

declarando que está feliz, lá em cima do palco, trabalhando e faz referência a nave espacial 

Apollo. Repete no início do trecho D: ‘Apollo, up here working’ (min. 00:43:19 – 00:43:25). O 

que Rock consegue com essa afirmação é lembrar a plateia, dos astronautas que foram a lua na 

espaçonave Apollo. E logo em seguida Rock diz que na verdade o que ele faz, lá em cima do 

palco, não é realmente um trabalho, quando afirma no desfecho do set-up 1: (min 00:43:28) ‘This 

ain’t really work, though’.  E na punch-line (1) Rock dá suas razões:  

 

              (Punch-line 1) (00:43:29) – ‘This is my carrer. 

                                                           
334 O ethos dos EUA é representado pelo sonho americano, conceito idealizado pelo historiador James Truslow 

Adams, em 1931, que prega que a mobilidade social pode ser alcançada por qualquer indivíduo, independente 

de sua classe social, raça, e circunstâncias pouco favoráveis, pois toda e qualquer oportunidade pode ser 

conquistada segundo o esforço pessoal. 
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                        (Tag-line 1) (00:43:33) – ‘It’s not really a job’. 

                                  (00:43:33) – ‘This is my carrer’. 

 

O comediante afirma que verdadeiramente o que ele faz ali em cima do palco não é para 

ser considerado um trabalho, pois ele está feliz em ter uma carreira. Talvez, por essa razão, ele 

tenha escolhido começar a abertura de novo set-up fazendo referência a nave espacial Apollo, já 

que os astronautas possuem carreiras extraordinárias e não simples empregos, como qualquer 

outro indivíduo.  

No set-up (2) Rock passa, então, a fazer a diferenciação entre se ter um emprego e se ter 

uma carreira. Ele diz que sabemos que há pessoas que tem empregos e há pessoas que tem 

carreiras e faz um pedido a plateia, que aqueles que possuem carreiras deixem de ficar contando 

vantagens sobre sua vida profissional para aqueles que só possuem empregos normais, pois isso 

é deprimente, os tornará tristes, como ele afirma na punch-line (2)  

 

(Punch-line 2) (00:44:01) – ‘Don’t let your happiness make somebody sad, ‘cause that’s 

what it  does’ 

 

Continuando no set-up (3) Rock fala da época em que tinha um emprego comum e 

trabalhava num restaurante Red Lobster, no Queens em Nova Iorque. Ele afirma na punch-line 

(3) que ele era um lavador de pratos e que esse sim era seu verdadeiro emprego. 

 

(Punch-line 3)  (min. 00:44:26) ‘And that was my real job’.  

 

E no set-up (4) Rock vai descrevendo o que significa ter um verdadeiro emprego, segundo 

sua experiência pessoal. Para Rock seu emprego não lhe proporcionava muitas vantagens, pois 

não havia aumento, não havia promoção, ele trabalhava ‘escondido’ na cozinha por achar que o 

consideravam feio. Na punch-line (4) Rock, declara que isso é algo comum feito pelos 

restaurantes, pois é normal que os funcionários mais atraentes e considerados mais bonitos sejam 

aqueles que estejam em contato direto com o público.  

 

  (Punch-line 4) (00:44:41) – ‘They put the ugliest people in the back’. 

                    (Tag-line 4)  (00:44:43) – ‘So if you don't like the people in the front, you don't want to   see 

the people in the back’. 



147 
 
 

Rock, no set-up (6), continua dizendo que o emprego que tinha no restaurante era seu 

verdadeiro emprego. Ele faz uma crítica ao sistema escolar nessa parte da narrativa, pois afirma 

que estudou até o décimo ano, porém todo o conhecimento adquirido em todos os anos em que 

frequentou a escola só lhe foi possível conseguir um emprego que ele poderia ter conseguido se 

apenas tivesse estudado até o segundo ano. Ou seja, Rock, dessa forma, mostra que o sistema 

educacional e econômico possui falhas e na tentativa de expor a incongruência da situação, ele 

faz uma pergunta (mecanismos de construção do humor) à plateia, que irá servir para declarar a 

punch-line (5):  

 

             (00:45:24) – ‘Why?’. 

(Punch-line 5) (00:45:24) – ‘Cause you qualified for the exact same jobs. Matter of fact,  

(Tag-lines 5)  (00:45:29) – ‘the person that dropped out in the second grade is more 

qualified, 'cause they have eight years of work experience!’. 

    

 

No set-up (6), Rock novamente enfatiza sobre a satisfação de se ter uma carreira ao invés 

de ter apenas um emprego. Rock afirma que seu emprego verdadeiro, o de descascar os camarões, 

o tornava uma pessoa tão miserável, que ele sentia como se aquilo fosse uma doença ou algo 

mortal, pois o estava matando, quando diz: ‘Used to kill me’ (min. 00:45:44). Logo em seguida, 

na punch-line (6) Rock, já aliviado, diz que agora ele se sente abençoado, pois possui uma 

carreira e diz a plateia que ele deseja que aqueles que possuem um emprego possam um dia ter 

uma carreira também. 

 

(Punch-line 6) (00:45:49) – ‘So if you got a career, thank god!’  

(Tag-line 6)  (00:45:51) – ‘If you got a job, I hope you get a career one day’. 

 

Já no set-up (7) Rock vai fazer uma analogia em relação ao tempo. Ele irá fazer uma 

comparação entre as pessoas que têm emprego e aquelas que têm uma carreira e como elas se 

sentem em relação ao passar do tempo enquanto estão trabalhando. Abaixo destacamos tal 

comparação: 
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                  Emprego                   Carreira  

 
 (00:46:14) – ‘When you got a job, there's too much 

time’. 

 (00:46:19) – ‘You look at your watch like: you don't 

even trust the time when you got a job’ 

 

 (00:45:58) – ‘There ain’t enough time’. 

 (00:45:59) - ‘When you got a career, you look 

at your watch time just flies’; 

 (00:46:07) – ‘Damn, I got to come in early 

tomorrow and work ‘cause there ain't enough time 

when you got a career’. 

 

                Quadro 16: comparação entre emprego e carreira (quanto a tempo).  

 

No set-up (8), Rock levanta uma pergunta para a plateia, tentando mostrar que aquilo que 

diz é tão verdadeiro que qualquer pessoa ali presente sabe exatamente sobre o que ele está 

falando, quando pergunta:  

 

   (set-up 8) (00:46:37) – ‘Have you ever play the time game with yourself at work?’ 

                 (00:46:42) – ‘ You ever play the time game where you go, "i'm not gonna look at my 

watch for two hours’.  

 

Rock, de forma cômica, lida com uma situação muito recorrente atualmente, pois, devido 

a grande pressão existente no mercado de trabalho, a grande maioria das pessoas se sente 

miserável durante o expediente, pois seus reais desejos é estarem em outro lugar, fazendo coisas 

que realmente queiram e desfrutando do tempo que possuem de um jeito que as façam felizes de 

verdade.  No final do trecho D, Rock faz mais uma pergunta à plateia no set-up (9), quando diz: 

 

     (set-up 9) (00:47:58) – ‘Man, you know how you can tell you got a real bad job?’ 

                      (00:48:09) – ‘When they give you that half-hour lunch break’. 

       (00:48:11) – ‘Whoo, there's nothing worse than a half-hour lunch break to a grown 

person’  

 

Rock, aqui faz mais uma critica, dessa vez a respeito do tempo disponível para o lanche, 

na grande maioria das empresas de fast-food, quando fala do famoso ‘30’ minutos de intervalo. 

Esse tempo oferecido, realmente, não possibilita que uma pessoa possa fazer uma refeição normal 

e ainda tenha tempo de ir ao banheiro escovar os dentes. Portanto, no final desse trecho D, Rock 

usa do exagero para enfatizar o descaso com os direitos dos trabalhadores, quando afirma na 
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punch-line (9) que até os criminosos, como os assassinos, possuem o direito de uma hora de 

lanche, portanto, porque então, um trabalhador honesto só pode ter ‘30’ minutos? 

 

           (Punch-line 9) "[Fuck] You!" Do you realize even criminals in jail get a hour lunch break?. 

                        (00:48:55) – ‘Like, can I at least eat like a murderer? 

                       (Tag-line 9) (00:48:59) -‘I bet if I shot your ass, I could finish this sandwich’ 

 

Abaixo, como fizemos no trecho A, B e C, disponibilizamos para uma melhor 

compreensão dois quadros sinópticos, no primeiro listamos os exemplos e as verdades 

apresentados pelo comediante, com os set-ups, punch-lines e tag-lines identificadas. No segundo 

quadro, o resumo da construção e compreensão de sentidos do trecho D, no qual indicamos 

respectivamente: o tema central, os frames principais, a relação quanto a teoria da bissociação de 

Koestler, o tipo provável de mesclagem, o alvo da crítica do comediante e os possíveis sentidos 

encontrados pelo analista.  
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Narrativa do trecho D: Exemplos (set-ups) e verdades marcantes (punch-lines e tag-lines) 

 

  Início do trecho D  
 

 (Set-up 1) (00:43:14) – ‘Having a good time up here, man, good time up here’. 

(00:43:17) – ‘Apollo’. 

(00:43:19) – ‘[cheers and applause] ‘Apollo’.  

(00:43:23) – ‘Up here working’, 

(00:43:25) ‘- Up here working’. 

(00:43:28) – ‘This ain’t really work, though’. 

          (Punch-line 1) (00:43:29) – ‘This is my carrer. 

                                  (Tag-line 1) (00:43:33) – ‘It’s not really a job’. 

                                                       (00:43:33) – ‘This is my carrer’. 

 

 (Set-up 2)(00:43:35) – ‘You know, some people have jobs’. 

(00:43:37) – ‘Some people have careers’. 

(00:43:40) – ‘Some, Y’all in the audience, some of y’all got jobs, some of you have careers’ 

(00:43:45) – ‘Now, the people in the audience with careers need to learn to shut the [fuck] up 

when around people with jobs, ‘cause they don’t want to hear your carrer bullshit. 

(00:43:56) – ‘Keep that shit to yourself, okay?’ 

          (Punch-line 2) (00:44:01) – ‘Don’t let your happiness make somebody sad, ‘cause that’s what it 

does’ 

                   (00:44:06) – ‘Naw, naw, naw’. 

 

 (Set-up 3) (00:44:08) - ‘But I used to have a job’ 

 (00:44:09) – ‘I used to work at the RedLobster’ 

 (00:44:11) – ‘‘I used to work at the RedLobster on Queens Boulevard’. 

                (00:44:15) – [cheers and applause] Oh, I served you?’ 

                (00:44:17) – ‘Good, good’. 

                (00:44:19) – ‘No, no, I was a dishwasher, used to scrape shrimp in the garbage cans 

                And them load up the dishwasher, man’. 

          (Punch-line 3) (00:44:26) – ‘And that was my real job’. 

   

 (Set-up 4)(00:44:27) – ‘I never got a raise’. 

               (00:44:28) – ‘I never got a promotion’. 

      (00:44:30) – ‘They kept me in the back’. 

      (00:44:31) – ‘They kept me back there ‘cause I had really [fuck] up teeth, and they didn’t 

                    want people to think that the shrimp [fuck] up your teeth!”. 

      (00:44:39) – ‘And that’s what they do at restaurants’. 

         (Punch-line 4) (00:44:41) – ‘They put the ugliest people in the back’. 
                 (Tag-line 4)  (00:44:43) – ‘So if you don't like the people in the front, you don't 

want to see the people in the back’. 

 

 (Set-up 5)  (00:44:49) – ‘And that was my real job’. 

      (00:44:51) – ‘I wasn't working my way through school’. 

      (00:45:52) – ‘I wasn’t working my way in telling jokes’. 

      (00:44:54) – ‘That was my life in 1989’. 

      (00:44:57) – ‘I was scraping shrimp, okay?’ 
    (00:44:59) – ‘And people go, "chris, how did you end up like that?’. 

      

     (00:45:01) – ‘How the [fuck] did that happen? I’ll tell you exactly how that happened to me.  

 I dropped out of school in the tenth grade, dropped out in the tenth grade’  

 (00:45:07) – ‘which is the dumbest thing You could ever [fuck] do!’. 

     

                  (00:45:16) – ‘You know why?’. 



151 
 

        (00:45:17) – ‘’Cause when you drop out in the tenth grade, you really might as well have 

dropped out in the second grade’. 

        (00:45:24) – ‘Why?’. 

(Punch-line 5) (00:45:24) – ‘Cause you qualified for the exact same jobs. Matter of fact,  
                  (Tag-lines 5)  (00:45:29) – ‘the person that dropped out in the second grade is 

more qualified, 'cause they have eight years of work experience!’. 

                                          (00:45:40) - ‘Yeah, man’.  

    

  (Set-up 6)(00:45:41) – ‘We used to scrape those [fucking] shrimp, man’. 

    (00:45:44) – ‘Used to kill me’. 

    (00:45:44) – ‘But I tell you this right now, now I have a career’, 

    (00:45:48) – ‘I have been blessed with a career’. 

           (Punch-line 6) (00:45:49) – ‘So if you got a career, thank god!’ 

            (Tag-line 6)  (00:45:51) – ‘If you got a job, I hope you get a career one day’.  

 

  (Set-up 7)  (00:45:54) – ‘That’s right ‘cause when you got a career, there ain’t enough time in the day’. 

    (00:45:58) – ‘There ain’t enough time’. 

    (00:45:59) – ‘When you got a career, you look at your watch, time just flies like, ‘god damn, 

whoa, it’s 5:35’. 

    (00:46:07) – ‘Damn, I got to come in early tomorrow and work ‘cause there ain't enough 

time when you got a career’. 

    (00:46:14) – ‘When you got a job, there's too much time’. 

    (00:46:18) – ‘That's right’. 
  (00:46:19) – ‘You look at your watch like: you don't even trust the time when you got a job’. 

    (00:46:27 - 00:46:31)  – ‘You be like, "what time you got?, (Repete 5 vezes)  

          (punch-line 7) (00:46:32) – ‘ whoever got the latest time is the right time’ 

    (tag-line 7) (00:46:35) – ‘He got the right time’ 

 

 (set-up 8) (00:46:37) – ‘Have you ever play the time game with yourself at work?’ 

    (00:46:42) – ‘ You ever play the time game where you go, "i'm not gonna look at my watch for 

two hours’.  

     (00:46:50) – ‘ That's right’ 

     (00:46:51) – ‘ I'm gonna sit here and scrape " scrape, scrape, scrape, […], scrape’. 

    (00:47:00) – ‘Okay, a hour's passed’ 

    (00:47:02) – ‘Maybe I should look and feel good’ 

    (00:47:07) – ‘Nah, [fuck] that’ 

     (00:47:08) – ‘ I'm gonna wait a whole nother ‘scrape, scrape, scrape, […], scrape’. 

    (00:47:19) – ‘ All right, two hours passed’ 

     (00:47:22) – ‘Time to look and feel good " and you look’ 

     (00:47:27) –‘[fuck] 15 MINUTES." You ever been so miserable at work that you spend extra 

time just sitting on the toilet?’ 

     (00:47:41) – ‘ You don't even have your pants down. 

           (Punch-line 8) (00:47:45) – ‘I hate this [fucking] job!’. 

        (Tag-line 8) (00:47:58) – ‘people around you taking smelly [bleep]’  

         (00:47:54) – ‘ It don't even faze you’ 

 

 

Final do trecho D 

 

 (Set-up 9) (00:47:58) – ‘Man, you know how you can tell you got a real bad job?’ 

                             (00:48:09) – ‘When they give you that half-hour lunch break’. 

            (00:48:11) – ‘Whoo, there's nothing worse than a half-hour lunch break to a grown person’  

         (00:48:17) – ‘Why don't you just get a little spoon and give me some apple sauce while you're 

at it?’ 

       (00:48:21) – ‘What the [fuck]? 

       (00:48:22) – ‘A half-hour lunch break’. 
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       (00:48:24) – ‘ By the time you put on your jacket, walk around the corner, go to the sandwich 

spot, order a sandwich, wait for them to make it, then get on another line to pay for it, 28 minutes 

have passed’. 

       (00:48:37) – ‘Now you rushing back to work, you're eating your sandwich, you're spilling beer 

down yours shirt’. 

        (00:48:42) – ‘And when you get in, your boss got the nerve to go, "hey, man, you're eight 

minutes"  

 

      (Punch-line 9) "[bleep] You!" Do you realize even criminals in jail get a hour lunch break?. 

                               (00:48:55) – ‘Like, can I at least eat like a murderer? 

                              (Tag-line 9) (00:48:59)  -‘ I bet if I shot your ass, I could finish this sandwich’ 

          (00:49:04) – ‘But you got to work’. 

          (00:49:06) – ‘Got to work’. 

          (00:49:07) – ‘We all got to work’ 

          (00:49:08) – ‘We all got to work’ 

 

   
          Quadro 17:  Narrativa do trecho D: set-ups, punch-lines e tag-lines. 
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335 Disponívelem: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_economia>. Acesso em: 15 out.2014. 
336 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Relacao_de_emprego> Acesso em: 15 out.2014. 

Trecho D  

          

   Tema central 

 

 

- Mercado de trabalho 

 

Frames 

 

 

- trabalho335 > é um conceito econômico. Usualmente os economistas medem o 

trabalho em termos de horas dedicadas (tempo), salário ou eficiência. Os gregos e os 

latinos diferenciavam o trabalho criativo (dos artistas e elites) do trabalho braçal ou 

penoso (escravos). 

 

- emprego336 > é uma atividade econômica exercida por um empregado, contratado 

para prestar serviços a um empregador, durante uma carga horária definida, mediante 

um salário e de forma subordinada, sem autonomia sobre o trabalho realizado, 

estando sujeito às determinações do empregador. 

 

- carreira> No mercado de trabalho significa a trajetória profissional seguida por 

um indivíduo no decorrer de sua vida produtiva, na qual pode ter vários empregos. 

 

Bissociação 

(correlação 

entre duas 

ideias) 

 

- O comediante fala de suas experiências no mercado de trabalho, a primeira tendo 

um emprego num restaurante e depois tendo uma carreira no show business. Duas 

situações (um assunto) que levam ao debate crítico sobre a disparidade da divisão e 

organização do trabalho nas sociedades capitalistas. 

 

 

Teoria do 

Humor 

(mais 

recorrente) 

> Incongruência 

 

- Todos os homens precisam trabalhar. Observa-se que, no sistema capitalista, 

porém, uns conseguem alcançar bons empregos e passam a ganhar muito bem por 

isso, enquanto outros precisam submeter-se a empregos sem perspectivas e muitas 

vezes em condições sub-humanas. 

 

Tipo de 

mesclagem 

Double-scope (Escopo duplo).  Os inputs contêm diferentes frames (Emprego de 

restaurante e carreira de comediante) e a mescla é estruturada por aspectos dos frames 

de ambos inputs. 

 

 

Alvo (a crítica 

social) 

 

- Ao modelo econômico clássico da organização do trabalho, que impinge 

inflexibilidade e cobranças em excesso aos trabalhadores. 

 

 

Possíveis 

sentidos 

 

 

-  Rock, como ‘pano de fundo’, fala de suas experiências no mercado de trabalho, 

passando a citar as diferenças entre ter um emprego de salário mínimo e ter uma 

carreira de sucesso, com o intuito de criticar o modelo econômico capitalista e sua 

divisão e organização do trabalho, que trata os indivíduos como máquinas, o que 

acaba gerando insatisfações inúmeras. 

 

 

 

 

            Quadro 18:  Resumo da construção e compreensão de sentidos do trecho D. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efici%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empregador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carga_hor%C3%A1ria
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4.5.  Resultado das análises 

 

A presente seção tem como objetivo fazer uma síntese dos resultados obtidos e 

correlacioná-los a nossa hipótese inicial para solucionar as perguntas de pesquisa. Dessa 

forma, através das análises dos trechos selecionados (A, B, C e D) do espetáculo Kill the 

Messenger (2008) do comediante Chris Rock foi possível identificar, nesse gênero de 

comédia stand-up, os mecanismos de construção e compreensão de sentidos do discurso 

humorístico, segundo o arcabouço teórico escolhido: teorias do humor e linguística cognitiva. 

Para uma melhor sistematização dos resultados, iremos utilizar os quadros sinópticos 

disponibilizados ao final de cada trecho, que apresentam os seguintes tópicos: (i) tema 

central, (ii) frames principais, (iii) bissociação, (iv) teoria do humor (mais recorrente), (v) 

tipo de mesclagem, (vi) o alvo, que indica a crítica social e (vii) possíveis sentidos.  

Segundo os tópicos (i) e (ii), observamos que através da identificação dos frames 

principais foi possível uma escolha adequada para os temas de cada trecho, fazendo assim 

com que a interpretação de sentidos da narrativa cômica fosse conduzida em concordância 

com a rede de sentidos pertencentes a cada frame. Na análise, nos guiamos segundo as teorias 

da LC, que alegam que a construção de sentidos de um discurso irá ser dependente do 

conhecimento tanto linguístico quanto do conhecimento não linguístico e que a compreensão 

de um discurso está condicionada ao compartilhamento de mundo entre os indivíduos 

participantes do discurso.  

Dessa forma, a análise dos trechos partiu da identificação e interpretação do 

conhecimento de mundo do comediante em concordância com os valores e conhecimento de 

mundo do analista. Porém, a interpretação dos sentidos de cada trecho do espetáculo feita 

pelo analista pode ser considerada compatível com a intenção principal do comediante, pois 

conforme dito, as análises partiram da identificação dos frames principais e é esperado que 

cada frame evoque uma rede específica de informações, dados, que irão fundamentar as ideias 

que o comediante intenta compartilhar.  

Como Fauconnier afirma, a rede de integração conceptual ocorre num nível 

inconsciente e o sentido surgirá através da mesclagem de dados que ocorre entre os espaços 

mentais de forma on-line, pois toda nossa compreensão de sentidos dependerá dos modelos 
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cognitivos e culturais que são evocados pelos frames da narrativa, que são um reflexo da 

visão de mundo de cada individuo. Como observado até aqui, as palavras apenas guiam o 

sentido, pois na realidade, a compreensão da narratica cômica ocorrerá através da construção 

de uma rede de sentidos, que se dá enquanto pensamos e falamos.  

Já quanto ao tópico (iii), que trata em específico sobre o uso da teoria da bissociação, 

observa-se que os novos sentidos, os novos conceitos, surgiram, passaram a existir, pois 

foram fruto do processo bissociativo que ocorreu, o qual associou conceitos que já existiam, 

utilizando-se das capacidades cognitivas de imaginação e criatividade para mesclar e dar 

origem a novos sentidos e conceitos, novas interpretações da realidade. Observou-se que, o 

discurso cômico possui como uma de suas características ser um discurso escondido 

(POSSENTI, TRAVAGLIA), portanto, é de responsabilidade do público encontrar o sentido, 

perseguir o sentido. O processo bissociativo explica como surgem esses novos sentidos. 

Portanto a teoria da bissociação de Koestler é adequada para ajudar na compreensão da 

formação de novos sentidos do discurso humorístico, pois o comediante em sua narrativa 

utiliza-se de muitas comparações e analogias, com o objetivo de entrelaçar os pontos em 

comum e apontar as diferenças, para assim desnudar a incongruência das situações cotidianas 

colocadas na mesa para crítica e debate. Nesse sentido, vê-se que, a criação do texto de humor 

é fruto direto da mente criativa e imaginativa que trabalha fazendo conexões entre vários 

sistemas de referência (frames) simultaneamente; com o intuito de desvendar mistérios, 

buscar novos conhecimentos, significados diversos que nos permitem enxegar o mundo de 

outros ângulos, capacitando-nos compreendê-lo e explicá-lo de uma forma ainda não vista, 

de um jeito inédito.  

Sobre o tópico (iv) percebe-se que, o comediante Chris Rock, em todos os trechos 

analisados A, B, C e D, partiu do uso da teoria da incongruência, para dessa forma construir 

seu roteiro humorístico. Em algumas partes, porém, de forma menos pontual, também foi 

possível identificar a teoria do alívio e a teoria da superioridade sendo aplicadas. Nesse 

sentido, a construção do discurso humorístico é dependente dos efeitos gerados pela 

incongruência, alívio e superioridade, que aliados aos mecanismos de geração de humor, 

como: ironia, exagero, duplos-sentidos, repetições (takeaways), complementam os 

componentes da fórmula de onde surgirá a comédia, em razão de cada um desses elementos 
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representarem um papel fundamental para arquitetar o discurso do humor e gerar possíveis 

risadas. 

No tópico (v), que trata sobre os tipos de mesclagem são identificados dois tipos de 

mesclagem:  mirror (espelho) no trecho A e B e double-scope (escope duplo) no trecho C e 

D.  A construção do espaço mesclado, que ocorreu no trecho A, foi formado pelo frame de 

namoro, e a construção do espaço emergente ocorreu através da compreensão desse frame 

específico. Assim também, ocorreu na construção de sentidos do espaço emergente do trecho 

B, que tratou do frame de racismo. Já nos trechos C e D, a construção da estrutura emergente 

foi possível através da mesclagem dos frames dos dois inputs, pois foi feita uma comparação. 

No trecho C, comparou-se os indivíduos que fazem críticas aos indivíduos que são criticados 

e no trecho D, comparou-se um emprego de salário mínimo em um restaurante com uma 

carreira bem-sucedida no show business. Dessa forma, houve uma mescla entre os dados de 

ambos inputs. 

   Por fim, quanto aos tópicos (vi) e (vii), os possíveis sentidos que surgiram de cada 

trecho denunciaram um alvo. Toda a narrativa cômica do comediante Chris Rock foi 

construída com a intenção de acusar uma incongruência recorrente no comportamento dos 

indivíduos, tendo como foco a sociedade americana. Tais situações cotidianas, muitas vezes, 

chegam a deflagar um lado perverso, que atinge de forma pontual certos nichos da população, 

pois muitos acontecimentos citados pelo artista, infrigem direitos inalienáveis dos seres 

humanos. Portanto, são assuntos passíveis de serem colocados em pauta para discussão e 

debate. Os temas recorrentes nas comédias de stand-up são, basicamente, focados em críticas 

à sociedade, evidenciando conflitos, na sua grande maioria, de poder, que dizem respeito ao 

exercício moral e à ética. Como observado até aqui, o humor é também usado como 

instrumento revelador de falsos equilíbrios, discursos subterrâneos e não oficiais, na tentativa 

de ampliar nosso pensamento crítico e quem sabe debater posições ideológicas e políticas. 

Em suma, o humor não é algo ingênuo ou neutro, pois revela o pensamento moldado pela 

cultura e pelos interesses dominantes, desvelando os valores morais dos indivíduos e 

indicando sua identidade social. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

______________________________________________________________________________ 

  

Na presente seção, retoma-se o percurso da investigação, apresentando-se o corpus, 

as perguntas de pesquisa, as teorias usadas, os principais resultados, assim como as 

perspectivas para futuras investigações.  

A presente dissertação, concluo, foi apenas um flash que iluminou a ponta do iceberg 

dessa misteriosa investigação que tratou da construção e compreensão de sentidos do discurso 

humorístico. Nosso corpus, o espetáculo Kill the Messenger (2008), mesmo trabalhado, a 

princípio, com uma transcrição, é baseado no discurso oral on-line, ao vivo, de comédia de 

stand-up, apresentado pelo comediante afro-americano Chris Rock. Sendo, dessa forma, 

composto de falantes e ouvintes reais e não ideais, como os ouvintes idealizados de Chomsky. 

Nesse sentido traz contribuições para novas formas de análise da linguagem, usando para isso 

o novo paradigma linguístico presente nas teorias da LC. 

 Através de um casamento entre duas distintas áreas, teoria do humor e teorias 

linguísticas, pudemos vislumbrar uma network criativa de mesclagens de sentidos, que 

contribuiu para aliar os conceitos usados pela ciência da linguagem à arte teatral e 

dramatúrgica do roteiro. Através das teorias da LC foi possível responder satisfatoriamente 

as perguntas de pesquisa, que levantaram basicamente três questionamentos: 

 

(i) Como a LC explica a construção e compreensão de sentidos do discurso 

humorístico? 

(ii) Segundo os teóricos da LC, como podemos explicar o motivo pelo qual 

somente parte da plateia consegue alcançar o efeito de humor pretendido pelo 

comediante, enquanto a outra parte, às vezes, não o compreende? 

(iii) Como podemos mapear a construção e compreensão de sentidos de um 

espetáculo de comédia stand-up utilizando as teorias do humor aliadas à LC? 

 

 Com o intuito de responder tais questionamentos, após a apresentação do projeto de 

pesquisa, feito no capítulo 1, apresentou-se no capítulo 2: Humor e Cognição, a 

fundamentação teórica. Em que, primeiramente, pudemos embasar de forma pontual a 
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conceituação de comédia, riso, cômico e humor, para depois partir para a discussão das 

principais teorias do humor: superioridade, alívio, incongruência e bissociação. Também no 

capítulo 2, realizou-se um levantamento histórico do gênero de comédia stand-up; 

apresentando-se seus principais temas, artistas, estrutura, fundamentos técnicos e 

ideológicos, em suma todos os aspectos considerados mais relevantes para nossa análise de 

corpus desse estilo performático, visando mostrar que esse estilo de espetáculo de 

performance é mais uma forma de arte, que cumpre o papel de ser instrumento de crítica à 

sociedade e aos costumes, ação vital, útil para promover melhorias no modo como nos 

socializamos e tratamos nossos semelhantes. Feita maestrinamente, pelas veias e artérias do 

humor.  

   Na subseção 2.1.3, discutimos sobre a arte e a crítica sociocultural, protagonizada 

pelo comediante Chris Rock, o qual vê a arte como um instrumento político, pois a usa para 

falar da indiferença a estereótipos étnicos e questões relativas a quebras de tabus sociais, de 

forma que torna seu espetáculo performático, não somente um trabalho cômico de 

entretenimento, mas acima de tudo uma manifestação política consciente, com a qual, expõe 

sua identidade social como afro-americano. Pois o humor, historicamente, possui em sua base 

a ideologia da transformação, portanto o comediante tem como uma de suas funções ser um 

agente e facilitador que trará um despertar para o povo, para a comunidade, apontando através 

de suas críticas, novas formas de ver o mundo e as regras que regem a sociedade.  

Ainda no capítulo 2, na subseção referente a LC, descreveu-se como é vista a 

construção e compreensão dos sentidos a partir do ponto de vista do novo paradigma 

experiencialista, estudado pelos linguistas cognitivistas: Lakoff, Johnson, Fauconnier, 

Turner, Coulson. Nosso trabalho pontuou o fato, de após séculos a ciência sustentar a visão 

cartesiana de razão, a qual separa o corpo da mente, ou seja, a razão do corpo, chegou-se a 

época de o mundo descobrir a verdade, qual seja, que a razão não é objetiva e sim fruto de 

nossas experiências sensório-motoras, portanto, a razão é fruto de tudo aquilo que para nós 

representa o real e o verdadeiro.  

Nesse sentido, como nossa forma de expressar o real, em grande parte, dá-se através 

da linguagem, nossa pesquisa baseou-se nas teorias da LC, por afirmar que o significado de 

todas as coisas, circunstâncias, etc, não é na verdade como creditado pela teoria chomskyana 

que afirma que ‘a linguagem é o espelho da mente’ de uma forma direta e, sim que a 

linguagem, como afirma Fauconnier é apenas uma ‘ponta do iceberg’, que nos aponta a 
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direção, nos dá pistas de como chegarmos ao sentido, pois o sentido na verdade é uma 

construção cognitiva, que ocorre em dependência do conhecimento linguístico, tanto quanto 

do conhecimento não-linguístico, como visto em nosso trabalho.  

Dessa forma, para abordarmos a construção e compreensão dos sentidos, estudamos 

a categorização de mundo, a teoria prototípica e os MCIs, considerando o conceito de frame.  

Instrumento cognitivo vital, segundo Lakoff (2004) para a compreensão da linguagem e dos 

indivíduos, pois segundo esse autor, as pessoas pensam através de frames. Como também, 

explicamos a teoria da mesclagem conceptual, escolhida para a análise de nosso corpus, por 

ser a narrativa do espetáculo de stand-up um discurso humorístico e de acordo com 

Fauconnier e Turner (1997, p. 185) ser um gênero ‘abundante de mesclagens’. Como Johnson 

(1987) assinala, o processo de mesclagem conceptual ocorre graças a nossa capacidade 

cognitiva de criar e imaginar novos sentidos a partir dos já existentes, sendo assim, é um 

processo que possui muito em comum com o humor e suas bases bissociativas de criação. 

Também discutimos o uso de metáforas e sua importância como instrumento de persuasão 

para o discurso do humor, dando ênfase na metáfora conceptual da LC.  

 Foi possível, através dos resultados finais, conseguirmos chegar ao esclarecimento 

das perguntas de pesquisa de maneira satisfatória. Pois, através das análises feitas dos trechos 

A, B, C e D, do corpus, ficou claro que é possível através das teorias da LC: frames e 

mesclagem conceptual, encontramos os mecanismos cognitivos que explicam como é 

construído e compreendido um discurso humorístico de stand-up. Como, explicado neste 

trabalho, a partir da identificação dos frames principais de cada trecho selecionado, como 

fizemos, pudemos direcionar nossa razão para compreender o que o comediante pretendeu 

dizer em sua narrativa. Assim também, foi possível identificar os temas escolhidos pelo 

comediante e as críticas feitas, com base na identificação dos frames.  

Por fim, também foi possível explicar o porquê de muitas vezes o comediante não 

conseguir alcançar com suas piadas e seu humor, uma resposta positiva de toda a plateia. 

Segundo Lakoff (2004), compreendemos o sentido de um discurso, pois partilhamos dos 

mesmos frames que o interlocutor. Ou seja, nós seres humanos iremos ser propensos a 

entender prontamente os frames que já estão registrados em nossa memória de longo prazo, 

pelo simples fato de que eles se encaixam na nossa visão de mundo e estão em consonância 

com nossos valores, conscientes ou não.  
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Pautando-nos pela teoria da mesclagem, através dos esboços das estruturas emergentes, 

as quais surgiram das mesclas alcançadas após a identificação dos frames principais de cada 

trecho analisado, foi possível alcançar os sentidos sugeridos pelo comediante em seu 

espetáculo. Onde as figuras 8, 9,10,11 foram delineadas com base no modelo de Fauconnier 

dos espaços mentais, onde identificou-se o espaço genérico, os inputs, e o espaço mesclado.  

O presente trabalho assinalou que somos dotados de capacidades cognitivas tais, que 

possibilitam enxergar, o não tão óbvio, pelas lentes do humor, do riso. Dessa forma, buscou-

se apresentar, de um modo sistemático, a relevância que a linguística ocupa nos estudos do 

discurso humorístico. Dessa forma, chegou-se a elucidar novos caminhos para interpretação 

da realidade. Tendo em vista a não existência de um modelo anterior de análise de roteiros 

de comédia no gênero stand-up, o presente estudo pautou-se na procura de um roteiro 

exequível, fazendo uso das ferramentas disponíveis até o momento presente.  

Certamente, o presente trabalho trará novos insights para pesquisas futuras, tanto na 

área da linguística quanto na área do humor, visto ter aberto um caminho nunca antes 

trilhando por pesquisadores do humor e da linguística: a análise de um espetáculo de comédia 

stand-up. O resultado serviu como prova de que é possível e necessária uma ampliação da 

transdisciplinariedade entre as áreas científicas para que possamos da melhor forma alcançar 

o que nos diferencia das outras espécies – nosso poder de criação, de transformação da 

realidade, que reside em nossa capacidade de fazer analogias, associações, mesclar frames, 

identificar metáforas e imaginar novas e possíveis interpretações para o mesmo mundo que 

nos é apresentado por nossos cinco sentidos. 
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7. ANEXOS 

___________________________________________________________________________ 

A- Fontes do corpus  

1. Transcrição do roteiro do espetáculo de comédia stand-up Kill the messenger. Disponível 

em: 

<http://livedash.ark.com/transcript/chris_rock__kill_the_messenger/6732/COMEDYP/Fri

day_February_18_2011/562161/>. Acesso em 10 set.2012. 

 

2. Vídeo do do roteiro do espetáculo de comédia stand-up Kill the messenger. Disponível 

em: < https://www.youtube.com/watch?v=e_xTidnBAnU>. Acesso em: 16 abr. 2015.  

 

 

B- Transcrição dos trechos A, B, C e D do corpus, obtida no site: Livedash.340 

 

Trecho A: [00:00:01 – 00:03:16]: “Namoro inter-racial” 

 

00:00:01  Get so mad at inter-racial dating. 

00:00:03  Oh, gonna break it the [bleep] down tonight. 

00:00:05 

 
[cheers and applause] The real reason black women get so mad at inter-racial dating-

-it ain't all black women, but it's most black women--the real reason black women get 

so angry at interracial dating is 'cause black women are not attracted to white men. 

00:00:25  [cheers] Don't--don't--don't get me wrong. 

                                                           
340Disponível em 
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11/562161/>. Acesso em 10 set.2012. 

http://ir.uiowa.edu/etd/33
http://livedash.ark.com/transcript/chris_rock__kill_the_messenger/6732/COMEDYP/Friday_February_18_2011/562161/
http://livedash.ark.com/transcript/chris_rock__kill_the_messenger/6732/COMEDYP/Friday_February_18_2011/562161/
http://livedash.ark.com/transcript/chris_rock__kill_the_messenger/6732/COMEDYP/Friday_February_18_2011/562161/
http://livedash.ark.com/transcript/chris_rock__kill_the_messenger/6732/COMEDYP/Friday_February_18_2011/562161/
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00:00:31  They’ll [bleep] A pretty white boy. 

00:00:32  They’ll [bleep] Matthew Mcconaughey or George Clooney, Brad Pitt. 

00:00:37  They'll give Beckham some [bleep], Yes. 

00:00:40  But black men, our standards ain't that high. 

00:00:43  We’ll [bleep] any white girl. 

00:00:47  [cheers and applause] A matter of fact, the bigger, the better. 

00:00:55  It's just more white to love. 

00:00:59  There's white women in this room right now don't even have scales in they house. 

00:01:04  They know they gaining weight when too many black guys start hitting on them. 

00:01:10  "These black guys are all over me. 

00:01:14  [cheers and applause] That's right. 

00:01:20  Black men love a big white woman. 

00:01:22  Shit, a black man will drop-kick Keira Knightley to get to Rosie O'donnell. 

00:01:34  Boy, we gonna tear that Rosie [bleep] up, boy. 

00:01:38  Shit, move that gut to the side, There’s some good [bleep] Under there. 

00:01:46  We don’t give a [bleep]. 

00:01:49  We’ll [bleep] the wholeview. 

00:01:52  Rosie, Barbara Walters, Joy Behar 

00:01:55  Be the view341 from the back of that ass. 

00:01:59 
 Shit, we’ll [bleep] Rachel Ray Right after that shit, [bleep] Rachel Ray with her 

plump [bleep] and shit. 

00:02:06  I'll [bleep] her right in her arm fat, right in here, right in this [bleep]. 

00:02:12  That's right, man. 

00:02:13  That's right. 

00:02:15  And that's what makes black women so mad. 

00:02:17 
 'Cause they know Rosie O'donnell could walk into any black club in Harlem tonight 

and get her a black man. 

                                                           
341 The View é um Talk Show comandado pela atriz e comediante Joy Behar.  
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00:02:26  She don't even like men. 

00:02:30  But she can get her a black man. 

00:02:32  [chuckles] And it don't work the other way around. 

00:02:35 
 

There ain't a bunch of black women out there trying to [bleep] George from seinfeld  

00:02:42  That's right. 

00:02:43 
 If you see a black woman with a overweight white man, that means her credit IS 

[bleep] Up. 

00:02:58  Like, she in financial straits. 

00:03:01  [chuckles] Yes, yes, yes, man. 

00:03:13  Yes, yes, yes, man. 

 

Trecho B: [00:12:56 -00:15:40] – Tema: “Racismo e classe social” 

00:12:56 So much going on right now. 

00:12:58 And race is the big issue. 

00:13:00 The biggest issue in the world right now, race. 

00:13:03 It's a big thing, man. 

00:13:05 Racism all over the world. 

00:13:07 It will never die. 

00:13:08 It will never die. 

00:13:09 It will only multiply, baby. 

00:13:11 Racism all over the world. 

00:13:13 Even in my life, there's some racism. 

00:13:15 yeah, yeah, yes, in my life. 

00:13:18 I will give you example how race affects my life, okay? 

00:13:22 I live in a place called Alpine, New Jersey. 

00:13:26 Live in Alpine, New Jersey, right? 

00:13:28 My house costs millions of dollars. 

00:13:32 [cheers and applause] Don't hate the player. 
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00:13:36 Hate the game. 

00:13:40 [cheers and applause] In my neighborhood, there are four black people. 

00:13:48 Hundreds of houses, four black people. 

00:13:51 Who are these black people? 

 

00:13:52 
Well, there's me, Blige342, Jay-z343, and Eddie Murphy344. 

00:13:59 Only black people in the whole neighborhood. 

00:14:03 So let's break it down. 

00:14:04 Let's break it down. 

00:14:04 Me, I'm a decent comedian. 

00:14:06 I'm a'ight. 

00:14:07 Blige, one of the greatest R&B345 singers to ever walk the earth. 

00:14:13 Jay-z, one of the greatest rappers to ever live. 

00:14:16 Eddie murphy, one of the funniest actors to ever, ever do it. 

                                                           
342 Mary Jane Blige é uma cantora, compositora e produtora musicalnorte-americana de R&B, soul e hip hop. 

Considerada a Rainha do Hip-Hop soul, é um dos maiores e mais respeitados nomes da música Norte Americana. 

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Mary_J._Blige>.  Acesso em: 12 ago.2013.    
342 Jay-z é Shawn Corey Carter, um rapper, produtor e homem de negóciosamericano. Em 2012, a Forbes estimava 

seu patrimônio líquido em 520 milhões de dólares. É um dos mais vendidos artistas do mundo na história, com 

mais de 50 milhões de discos comercializados, e ganhador de 17 prêmios Grammy Awards por seu trabalho 

musical. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Jay-Z>.  Acesso em: 12 ago.2013.  
342 Edward Regan Murphy  é um comediante, ator, dublador, roteirista, produtor, diretor e músico estadunidense.  O 

rendimento bruto dos filmes de Murphy fez dele o segundo ator de maior público nos Estados Unidos. Ele é o 

número 10 na lista do Comedy Central dos 100 Maiores Stand-ups de todos os tempos. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Eddie_Murphy>. Acesso em: 12 ago.2013.   
342 R&B é a sigla para Rhythm and Blues, foi um termo comercial introduzido nos Estados Unidos no final de 1940 

pela revista Billboard. O termo substituiu racemusic, que era, em língua inglesa um tanto ofensivo. De certo 

modo, hoje o rótulo do género aplica-se nos EUA quequer forma de música hip hop e pop com artistas negros. 

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Portal:R%26B>. Acesso em: 12 ago.2013.  
342 Yankee é uma gíria para designar os norte-Americanos descendentes dos Ingleses que povoaram e residem no 

Nordeste dos EUA. A origem da palavra é incerta e seu significado tem variado com o tempo. Disponível em: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Yankee>. Acesso em: 12 ago.2013. 
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00:14:20 
Do you know what the white man that lives next door to me does for a 

living? 

00:14:25 He’s a [bleep] dentist. 

00:14:32 He ain't the best dentist in the world. 

00:14:35 He ain't going to the dental hall of fame. 

00:14:38 He don't get plaques for getting rid of plaque. 

00:14:42 He's just a yankee346-your-tooth-out dentist. 

00:14:46 
See, the black man got to fly to get something that the white man can walk 

to. 

00:14:53 That's right, baby. 

00:14:55 Shit, I had to make miracles happen to get that house. 

00:14:58 I had to host the Oscars to get that house. 

00:15:03 And to this day, I don't even believe it's my house. 

00:15:08 
That's why I keep a bag packed right by the door just in case the white 

people that really own the place show up one day. 

00:15:20 damn, I knew this day would come. 

00:15:25 
do you know what a black dentist would have to do to move into my 

neighborhood? 

00:15:33 He'd have to invent teeth. 

00:15:39 Racism, man. 

00:15:40 

 

Racism's out there, man. 

 

 

Trecho C (a): A única vantagem em ser negro [00:19:52 – 00:20:46]. 

 

00:19:54 We live in an insane time, man. 
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00:19:55 
We live in a time where if you say the wrong thing, you in 

trouble. 

00:20:00 
We live in--this is the first time in the history of the world 

where white men actually have to watch what they say. 

00:20:06 
White men are getting in trouble for saying the wrong 

words, man. 

00:20:10 It's unbelievable, man. 

00:20:12 And a lot of white guys, "hey, man, that's not fair. 

00:20:14 You can say whatever you want. 

00:20:16 
yeah, when I last checked, that was the only advantage I 

had to being black. 

00:20:25 You want to switch places? 

00:20:27 

You scream 'nigger,'  [cheers and applause] Yeah, this is 

the first time in the history of the world where white men 

have to watch their tongue. 

00:20:43 And white guys, don't worry about it. 

00:20:46 You know, that's how life works, man. 

 

Trecho C (b): Pessoas com poder e sem [00:20:48 – 00:23:59]. 

 

00: 20:48   That’s how life works. 

00:20:50 
Sometimes the people with most shit have to shut up and let 

other people talk shit about them. 

00:20:57 That's how life works. 

00:20:58 That's right. 

00:20:59 
Sometimes the people with the most shit get to say the least 

shit, and the people with the least shit get to say the most shit. 

00:21:05 So if you want to say more shit, get rid of some of your shit. 

00:21:10 That's how the world works, man. 
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00:21:12 
Some people get to talk about other people, and that's just how 

it goes, man. 

 

Trecho C (c): Garotas gordas e magras [00:21:16- 22:02]. 

 

       00: 21:16 For instance, like, fat girls can say whatever they want to skinny girls. 

00:21:21 Fat girls can talk about skinny girls all day long. 

00:21:25 "[bleep] skinny bitch. 

00:21:26 [bleep] skinny ass, anorexic, bulimic, [bleep] regurgitating bitch. 

00:21:33 [bleep] Cheerio-belt-wearing bitch. 

00:21:37 Salad-eating [bleep]. 

00:21:38 but skinny girls can't talk about fat girls. 

00:21:47 That's just mean. 

00:21:50 Look at these big bitches. 

00:21:55 Do they freebase gravy?347 

00:22:02 Food is not your friend. 

 

 

Trecho C (d):  Caras altos e baixos [00:22:07- 00:22:43] 

 

00:22:07 [chuckles] Short guys can talk about tall guys all day long. 

00:22:15 Short guys can say whatever they want to about tall guys. 

00:22:18 "You tall bastard. 

00:22:20 You tall [bleep]. 

00:22:22 I hope your head hits an air conditioning vent. 

                                                           
347 Freebase significa a ‘base livre’ que é derivada da coca, é conseguida mediante o aquecimento de uma mistura 

de cloridrato de cocaína com éter. Disponível em: 

<http://www.psicologia.pt/instrumentos/drogas/ver_ficha.php?cod=crack >. Acesso em> 12 ago.2013. 
347 Gravy é um molho de carne muito popular na culinária anglo-saxónica, principalmente no Reino Unido e Estados 

Unidos. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Molho_de_carne>.  Acesso em> 12 ago.2013. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Culin%C3%A1ria_anglo-sax%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Culin%C3%A1ria_do_Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Culin%C3%A1ria_dos_Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Culin%C3%A1ria_dos_Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Molho_de_carne
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00:22:26 I hope Bin Laden348 flies a plane but tall guys can't about short guys. 

00:22:37 That's just mean. 

00:22:40 Look at these midget349 [bleep]. 

00:22:43 FEE-FI-FO350-[bleep]. 

 

Trecho C (e): Caras pobres e ricos [00:22:46 – 00:23:43] 

 

00:22:46 [applause] Like, poor people could talk about rich people all day long. 

00:22:57 Poor people can say whatever they want to about rich people. 

00:23:00 You [bleep] rich bastard, I hope your yacht hits a iceberg.  ha-ha. 

00:23:08 [bleep]--I hope your Picasso351 Falls off the wall and kills your mother. 

00:23:15 [bleep] rich bastard. But rich people can't talk about poor people. 

00:23:21 That's just mean. 

00:23:23 Look at these broke bastards. 

00:23:27 Perhaps we should raise the prices so we don't have to see these people again. 

00:23:34 Is that a hyundai? 

00:23:37 yes, man. 

00:23:42 That's right. 

00:23:43 You got to watch what you say. 

 

Trecho D - [00:43:14 -00:49:07] - Tema: Diferença entre emprego e carreira. 

 

00:43:14 Man, I am having fun up here 

                                                           
348 Bin Laden - Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Fee-fi-fo-fum>. Acesso em: 12 ago.2013. 
349 Midget -Termo usado para designar pessoas de baixa estatura, geralmente usado de maneira pejorativa. 

Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Midget>. Acesso em: 12 ago.2013. 
350 FEE-FI-F0 é uma frase de um poema que teve origem na história infantil conhecida como Jack the Giant-Killer 

– Jack: O Gigante matador, da Literatura Inglesa. Transparece ser a imitação do som de alguém frustrado e 

furioso. Na peça Rei Lear de William Shakespeare, o personagem Edgar diz: “Fie, foh, and fum, I smell the 

blood of a British man”, para expressar condenação. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Fee-fi-fo-

fum>. Acesso em: 12 ago.2013. 
351 Picasso é uma referência as obras do pintor Espanhol Pablo Picasso (1881 - 1973), conhecido por ser co-fundador 

do movimento cubista. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso>. Acesso em: 12 ago.2013. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fee-fi-fo-fum
http://en.wikipedia.org/wiki/Midget
http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_the_Giant-Killer
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
http://en.wikipedia.org/wiki/Fee-fi-fo-fum
http://en.wikipedia.org/wiki/Fee-fi-fo-fum
http://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
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00:43:17 Apollo352. 

00:43:19 [cheers and applause] Apollo. 

00:43:23 Up here working. 

00:43:25 Up here working. 

00:43:26 I'm up here trying to do my thing. 

00:43:28 This ain't really work, though. 

00:43:29 This is not really work. 

00:43:29 This is my career. 

00:43:33 It's not really a job. 

00:43:33 This is my career. 

00:43:35 You know, some people have jobs. 

00:43:37 Some people have careers. 

00:43:40 Some--y'all in the audience, some of y'all got jobs; some of you have careers. 

00:43:45 

Now, the people in the audience with careers need to learn to shut the [bleep] 

up When you around people with jobs, 'cause they don't want to hear your 

career bullshit. 

00:43:56 Keep that shit to yourself, okay? 

00:44:01 Don't let your happiness make somebody sad, 'cause that's what it does. 

00:44:06 Naw, naw, man. 

00:44:07 But I used to work. 

00:44:08 I used to have a job. 

00:44:09 I used to work at red lobster353. 

                                                           
352 Apollo é uma referência a espaçonave Apollo, planejada pela NASA (Administração Nacional da Aeronáutica e 

do Espaço) usada no Projeto Apollo de 1968 a 1975. Foi com ela que se deu a chegada do Homem à Lua, com 

o pouso da Apollo 11 em 20 de julho de 1969. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_Apollo. 

Acesso em> 12 ago.2013. 
353 Red Lobster é o nome de uma cadeia de Restaurantes Norte-Americana fundada em 1968, especializada na venda 

de frutos do mar, especialmente de Lagostas. Atualmente conta com 680 restaurantes nos Estados Unidos, 

Canadá Japão e São Paulo/Brasil. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Red_Lobster>. Acesso em: 12 

ago.2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Red_Lobster
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00:44:11 I used to work at red lobster on Queens354 boulevard. 

00:44:14 
 

00:44:15 [cheers and applause] Oh, I served you? 

00:44:17 Good, good. 

00:44:19 
No, no, I was a dishwasher, used to scrape shrimp in the garbage cans and 

then load up the dishwasher, man. 

00:44:26 And that was my real job. 

00:44:27 I never got a raise. 

00:44:28 I never got a promotion. 

00:44:30 They kept me in the back. 

00:44:31 
They kept me back there 'cause I had really [bleep]-up teeth, and they didn't 

want people to think that shrimp [bleep] up your teeth. 

00:44:39 And that's what they do at restaurants. 

00:44:41 They put the ugliest people in the back. 

00:44:43 
So if you don't like the people in the front, you don't want to see the people 

in the back. 

00:44:49 And that was my real job. 

00:44:51 I wasn't working my way through school. 

00:44:52 I wasn't working my way in telling jokes. 

00:44:54 That was my life, 1989. 

00:44:57 I was scraping shrimp, okay? 

00:44:59 And people go, "chris, how did you end up like that? 

00:45:01 
How the [bleep] did that happen. I'll tell you exactly how that happened to 

me. 

00:45:07 
I dropped out of school in the tenth grade, dropped out in the tenth grade, 

which is the dumbest thing you could ever [bleep] do. 

00:45:16 You know why? 

                                                           
354 Queens é um dos cinco distritos que formam a cidade de Nova Iorque. Fundado em novembro de 1683 e o 10º 

condado mais populoso dos EUA. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Queens>. Acesso em: 12 

ago.2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
http://pt.wikipedia.org/wiki/1683
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00:45:17 
'Cause when you drop out in the tenth grade, you really might as well have 

dropped out in the second grade. 

00:45:24 Why? 

00:45:24 'Cause you qualified for the exact same jobs. 

00:45:29 
Matter of fact, the person that dropped out in the second grade is more 

qualified, 'cause they have eight years of work experience. 

00:45:40 Yeah, man. 

00:45:41 We used to scrape those [bleep] Shrimp, man. 

00:45:44 Used to kill me. 

00:45:45 But I tell you this right now, now I have a career. 

00:45:48 I have been blessed with a career. 

00:45:49 So if you got a career, thank god. 

00:45:51 If you got a job, I hope you get a career one day. 

00:45:54 That's right, 'cause when you got a career, there ain't enough time in the day. 

00:45:58 There ain't enough time. 

00:45:59 
When you got a career, you look at your watch, time just flies like, "god 

damn, whoa, it's 5:35. 

00:46:07 
Damn, I got to come in early tomorrow and work 'cause there ain't enough 

time when you got a career’. 

00:46:14 When you got a job, there's too much time. 

00:46:18 That's right. 

00:46:19 
You look at your watch like, you don't even trust the time when you got a 

job. 

00:46:27 You be like, "what time you got? 

00:46:28 What time you got? 

00:46:29 What time you got? 

00:46:30 What time you got? 

00:46:31 What time you got? 

00:46:32 Whoever got the latest time is the right time. 
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00:46:35 He got the right time. 

00:46:37 You ever play the time game with yourself at work? 

00:46:42 
You ever play the time game where you go, "i'm not gonna look at my watch 

for two hours. 

00:46:50 That's right. 

00:46:51 

I'm gonna sit here and scrape "scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, 

scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, 

scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape”. 

00:47:00 "Okay, a hour's passed. 

00:47:02 Maybe I should look and feel good. 

00:47:07 Nah, [bleep] that. 

00:47:08 

I'm gonna wait a whole nother " scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, 

scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, 

scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, 

scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape. 

00:47:19 All right, two hours passed. 

00:47:22 Time to look and feel good and you look. 

00:47:27 
"[bleep] 15 minutes" You ever been so miserable at work that you spend 

extra time just sitting on the toilet? 

00:47:41 You don't even have your pants down. 

00:47:42 .. 

00:47:45 I hate this [bleep] job. 

00:47:48 people around you taking smelly [bleep]. 

00:47:54 It don't even faze you. 

00:47:56 You're like, "i don't give A [bleep]. 

00:47:58 
You keep [bleep], " [chuckles] Man, you know how you can tell you got a 

real bad job? 

00:48:09 When they give you that half-hour lunch break. 

00:48:11 Whoo, there's nothing worse than a half-hour lunch break to a grown person. 
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00:48:17 
Why don't you just get a little spoon and give me some apple sauce while 

you're at it? 

00:48:21 What the [bleep]? 

00:48:22 A half-hour lunch break. 

00:48:24 

By the time you put on your jacket, walk around the corner, go to the 

sandwich spot, order a sandwich, wait for them to make it, then get on another 

line to pay for it, 28 minutes have passed. 

00:48:37 
Now you rushing back to work, you're eating your sandwich, you're spilling 

beer down your shirt. 

00:48:42 

And when you get in, your boss got the nerve to go, "hey, man, you're eight 

minutes " "[bleep] YOU!" Do you realize even criminals in jail get a hour 

lunch break? 

00:48:55 Like, can I at least eat like a murderer? 

00:48:59 I bet if I shot your ass, I could finish this sandwich. 

00:49:04 But you got to work. 

00:49:06 Got to work. 

00:49:06 We all got to work. 

00:49:07 
  We all got to work. 

 

 

C - Tradução do corpus, para o português, dos trechos A, B, C e D. 

 

Trecho A, [0:00:01 – 0:03:16] – Tema: ‘Namoro interracial’ 

 

00:00:01 - Eu fico tão chateado com o namoro interracial 

00:00:03 - Oh, eu vou abrir o verbo [palavra censurada] está noite e falar sobre este assunto 

[vivas e aplausos] A real razão do porquê das mulheres negras ficarem com raiva a respeito do 

namoro interracial 

00:00:05 - Não acontece com todas as mulheres negras, porém acontece com a grande maioria 

delas – a real razão do porquê das mulheres negras ficarem tão furiosas quanto se trata de namoro 

interracial é que elas não se sentem atraídas por homens brancos. 

00:00:25 - [vivas] Não, não, não me levem a mal 

00:00:31 - Elas irão sim [palavra censurada] ficar com um rapaz branco bonito 

00:00:32 - Elas irão [palavra censurada] ficar com Matthew McConaughey, George Clooney ou 

Brad Pitt 
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00:00:37 - Elas irão dar a Beckham um [palavra censurada], sim. 

00:00:40 - Porém enquanto se trata de homens negros nossos padrões não são tão altos 

00:00:43 - Nos iremos [palavra censurada] pegar qualquer garota branca  

00:00: 47 - [aplausos] Completando, quanto maior melhor. 

00:00:55 - É apenas muito mais branca para se amar 

00:00:59 –  

 mulheres brancas agora neste salão que não possuem balanças em suas casas 

00:01:04 Elas sabem que estão ganhando peso quando vários homens negros passam a flertar 

com elas 

00:01:10 “Esses homens negros estão a todo tempo em cima de mim” 

00:01:14 [vivas e aplausos] E é verdade 

00:01:20 Os homens negros amam uma mulher branca enorme 

00:01:22 Merda, o homem negro irá dar uma voadora em Keira Knightley para conseguir ficar 

com Rosie O’donnell 

00:01:34 Cara, nós iremos fazer [palavra censurada] a festa com Rosie 

[00:01:38 – 00:02:06] 

00:02:12 É isso cara 

00:02:15 É por isso que as mulheres negras estão tão furiosas 

00:02:17 Porque elas sabem que Rosie O’donnell pode entrar em qualquer Club de negros no 

Harlem hoje à noite e conseguir para si um homem negro 

00:02:26 Ela nem mesmo gosta de homens 

00:02:30 Porém, ela pode conseguir um para si 

00:02:32 [risadas] e isso não funciona ao contrário 

00:02:35 Não existe um monte de mulheres negras por aí tentando ficar [palavra censurada] com 

George do (seriado) Seinfeld 

00:02: 42 É verdade 

00:02:43 Se você ver uma mulher negra com um cara branco acima do peso isso significa que 

seu crédito [palavra censurada] chegou ao fim 

00:02:58 Tipo, ela está com problemas financeiros 

00:03:01 [risadas] Sim, sim, sim, cara 

 

Trecho B, [00:12:56 -00:15:40] – Tema: ‘Racismo e classe social’: 

 

00:12:56 Muita coisa está acontecendo neste momento. 

00:12:58 E racismo é o grande assunto do momento. 

00:13:00 O assunto de maior importância no mundo neste momento, é o racismo. 

00:13:03 É uma coisa importante, cara. 

00:13:05 O Racismo está em toda parte, no mundo todo. 

00:13:07 Ele nunca irá morrer. 

00:13:08 Ele nunca irá morrer. 

00:13:09 Ele só irá se multiplicar, garota. 

00:13:11 Racismo, em toda parte. 

00:13:13 Até mesmo em minha vida, existe racismo. 

00:13:15 Isto mesmo, sim, em minha vida. 

00:13:18 Eu lhe darei um exemplo, de como racismo afeta minha vida, ok? 

00:13:22 Eu vivo, num lugar chamado Alpine, em New Jersey. 

00:13:26 Eu vivo, em Alpine, New Jersey, tudo bem? 

00:13:28 Minha casa custou milhões de dólares. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Seinfeld
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00:13:32 [vivas e aplausos] Não odeie o jogador! 

00:13:36 Odeie o jogo 

00:13:40 [vivas e aplausos] No meu bairro, existem 4 pessoas negras 

00:13:48 centenas de casas, 4 pessoas negras 

00:13:51 Quem são essas pessoas? 

00:13:52 Bem, uma delas sou eu, Blige, Jay-ze Eddie Murphy. 

00:13:59 Todos os negros do bairro inteiro 

00:14:04 Vamos falar abertamente 

00:14:04 Eu, sou um decente comediante 

00:14:06 não é verdade? 

00:14:07 Blige, é um dos melhores cantores de R&B que já andaram pela terra 

00:14:13 Jaz-z, é um dos melhores cantores de Rap que já existiu 

00:14:16 Eddie Murphy, é um dos atores mais engraçados que há 

00:14:20 Você sabe o que o homem que mora ao meu lado faz para viver? 

00:14:25 Ele é um [palavra censurada] dentista 

00:14:32 Ele não é o melhor dentista do mundo 

00:14:35 Ele não foi para a calçada da fama dos dentistas 

00:14:38 Ele não recebeu placas de condecoração por se livrar de placas bacterianas 

00:14:42 Ele é apenas um yankee dentista que arranca seu dente 

00:14:46 Veja, o homem negro precisa voar para conseguir alcançar coisas que o homem branco 

apenas pode conseguir caminhando 

00:14:53 Garota, é isso mesmo 

00:14:55 ‘Merda’, Eu tive que fazer milagres acontecerem para conseguir aquela casa 

00:14:58 Eu tive que apresentar o Oscar para conseguir aquela casa 

00:15:03 e até hoje, eu ainda não acredito que aquela casa é minha 

É por isso que eu mantenho uma mala já pronta perto da porta no caso dos homens brancos - 

que realmente são os donos do lugar- chegarem algum dia 

00:15:20 saco, Eu sabia que esse dia chegaria 

00:15:25 Você sabe dizer o que um dentista negro teria que fazer para poder se mudar para meu 

bairro? 

00:15:33 Ele teria que ter inventado o dente 

00:15:39 Cara, racismo 

00:15:40 Cara, o racismo está lá fora, existe 

 

 

Trecho C – Tema: Liberdade de expressão (quem tem o direito de falar): 

 

a) A única vantagem em ser negro [00:19:52 – 00:20:46] 

 

00:19:52 Cara, estamos vivendo numa época doida 

00:19:54 Cara, estamos vivendo numa época insana 

00:19:55 Nos vivemos num tempo onde se você falar a coisa errada você está em apuros. Nós 

vivemos numa época – está é a primeira 

00:20:00 vez na história do mundo que um homem branco precisa ter cuidado com aquilo que 

fala 

00:20:06 Cara, os homens brancos estão entrando em apuros por dizer as palavras erradas. 

00:20:10 Cara, é inacreditável 

00:20:12 e vários caras brancos vem e dizem “olha, cara, isso não é justo” 
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00:20:14 Você pode dizer qualquer coisa que quiser 

00:20:16 “Ei, da última vez que chequei, esta era a única vantagem em ser negro 

00:20:25 Você quer trocar de lugar? 

00:20:27 Você grita: Negrinho! [vivas e aplausos] Sim, é a primeira vez na história do mundo 

em que os homens brancos precisam ter cuidado com o que falam 

00:20:43 E, garotos brancos, não se preocupem 

00:20:46 Cara, você sabe, é desse jeito que a vida funciona 

 

b) Pessoas com poder e sem [00:20:48 – 00:23:59] 

 

00:20:48 É desse jeito que a vida funciona 

00:20:50 Às vezes as pessoas com mais poder (mais cheias de merda) tem que se calar e deixar 

que as outras pessoas falem ‘merda’ sobre elas 

00:20:57 É desse jeito que a vida funciona 

00:20:58 É isso mesmo 

00:20:59 Às vezes as pessoas com mais poder (mais cheias de merda) podem dizer pouca coisa, 

enquanto as pessoas com menos poder podem dizer a maior merda 

00:21:05 Então, se você quer falar mais merda, livre-se um pouco de sua merda 

00:21:10 Cara, é desse jeito que a vida funciona 

00:21:12 Alguém tem que falar do outro, e cara é assim que é 

 

c) Pesos e medidas: Garotas gordas e garotas magras [00:21:16- 22:02] 

 

00:21:16 Por exemplo, tipo, as garotas gordas podem falar qualquer coisa sobre as garotas 

magras 

00:21:21 As garotas gordas podem falar sobre as garotas magras o dia inteiro 

00:21:25 [palavra censurada] vadia magrela  

00:21:26 [palavra censurada] bunda magrela, anoréxica, bulímica [palavra censurada] vadia 

regurgitadora  

00:21:37 [palavra censurada] comedora de salada [palavra censurada] 

00:21:38 “porém, as garotas magras não podem falar das garotas gordas” 

00:21:47 E isso é cruel 

00:21:50 “Olhe para essas vadias enormes” 

00:21:55 Elas se drogam com molho de carne? (do they freebase gravy?) 

00:22:02 A comida não é seu amigo 

 

d) Caras altos e caras baixos [00:22:07- 00:22:43] 

 

00:22:07 [risadas] Caras baixos podem falar sobre os caras alto o dia inteiro 

00:22:15 Caras baixos podem dizer o que quiserem sobre os caras altos 

00:22:18 “Seu bastardo gigante” 

00:22:20 Seu gigante [palavra censurada] 

00:22:22 Eu espero que sua cabeça bata num ventilador 

00:22:26 Eu espero que o Bin Laden sobrevoe sobre sua cabeça 

Porém, os caras altos não podem falar nada sobre os caras baixos. 

00:22:37 É isso é cruel 

00:22:40 Olha para este Anão [palavra censurada] 

00:22:43 FEE-FI-FO [palavra censurada] 
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e) Pessoas ricas e pobres [00:22:46 -00:23:59] 

 

00:22:46 [aplausos] Tipo, as pessoas pobres podem falar das pessoas ricas o dia inteiro 

00:22:57 As pessoas pobres podem falar o que quiserem sobre as pessoas ricas 

00:22:00 “Você [palavra censurada] ricaço bastardo, Eu espero que seu Yacht bata num iceberg” 

há-há 

00:23:08 [palavra censurada] Eu espero que seu picasso357 caia da parede e mate sua mãe 

00:23:15 [palavra censurada]. ricaço bastardo. Porém, as pessoas ricas não podem falar das 

pessoas pobres. 

00:23:21 E isso é cruel 

00:23:23 “Olhe para estes pobres bastardos” 

00:23:27 Talvez nos devêssemos elevar os preços para não precisarmos ver este tipo de gente 

novamente 

00:23:34 Isto é um Hyundai? 

00:23:37 Cara, é sim 

00:23:42 Está correto 

00:23:43 Você tem que prestar atenção ao que diz 

00:23:46 Até mesmo certas pessoas negras precisam prestar atenção no que dizem 

00:23:48 Qualquer um -  meu amigo do sitcon ‘Gray’s anatomy’, foi mandado embora por isso 

– sim, foi mandado embora por chamar outro de faggot. 

00:23:56 É, vivemos num tempo muito louco 

00:23:57 Baby, você tem que prestar atenção no que diz 

00:23:59 Entre a internet e todos estes shows, dizemos a coisa errada e sua carreira já era 

 

Trecho D, [00:43:14 – 00:49:07] – Tema: Diferença entre emprego e carreira. 

 

00:43:14 Cara, eu estou me divertindo aqui em cima, estou me divertindo 

00:43:17 Apollo 

00:43:19 [vivas e aplausos] Apollo 

00:43:23 Aqui em cima trabalhando 

00:43:25 Aqui em cima trabalhando 

00:43:26 Eu aqui de cima tentando fazer o meu trabalho 

00:43:28 Não é bem um trabalho 

00:43: 29 Isso não é realmente trabalho 

00:43:29 Isso é minha carreira 

00:43:33 Não é realmente um emprego 

00:43:33 Isso é minha carreira 

00:43:37 Como você deve saber algumas pessoas tem empregos 

00:43:40 Outras – vocês na plateia, alguns de vocês tem emprego, outros de vocês tem carreiras 

00:43:45 Agora, as pessoas que estão na plateia e possuem carreiras precisam aprender a calar a 

[palavra censurada] boca enquanto estiverem pessoas com emprego perto delas, porque eles não 

estão interessados em ouvir sobre a merda de suas carreiras 

00:43: 56 Mantenham isso para vocês, tudo bem? 

00:44:01 Não deixem as pessoas tristes com a sua felicidade, porque isso é o que acontece 

00:44:06 Cara, não 
                                                           

357 Referência as obras do pintor espanhol Pablo Picasso (1881 – 1973), conhecido por ser cofundador do movimento 

cubista. Disponível em: < http://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso>. Acesso em: 12 agos.2013. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
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00:44:07 Porém, eu costumava trabalhar 

00:44:08 Eu costumava ter um emprego 

00:44:09 Eu costumava trabalhar no Red Lobster 

00:44:11 Eu costumava trabalhar no Red Lobster que fica no Queens 

00:44:15 [vivas e aplausos] oh, eu te servi? 

00:44:17 bom, bom 

00:44:19 Não, não. Cara, eu era um lavador de pratos, costumava descascar os camarões dentro 

da lata de lixo e depois fazer o serviço de colocar toda louça na máquina de lavar. 

00:44:26 E esse era meu trabalho de verdade 

00:44:27 Eu nunca tive um aumento 

00:44:28 Eu nunca consegui uma promoção 

00:44:30 Eles me mantinham nos fundos do restaurante 

00:44:31 Eles me mantinham lá atrás ‘porque eu realmente tinha [palavra censurada] uma 

péssima dentição, e eles não queriam que os clientes pensassem que o camarão [palavra 

censurada] tivesse estragado seus dentes 

00:44:39 E isso é o que fazem nos restaurantes 

00:44:41 Eles colocam as pessoas mais feias na parte de trás 

00:44:43 Então se você não gostou das pessoas que ficam na frente, você não vai querer ver as 

pessoas que ficam lá atrás 

00:44:49 E este era meu trabalho de verdade 

00:44:51 Eu não estava trabalhando para ir bem na escola 

00:44:52 Eu não estava trabalhando contando piadas 

00:44:54 Esta era minha vida em 1989 

00:44:57 Eu estava descascando camarões, okay? 

00:44:59 As pessoas vêm e me perguntam: “Chris, como você conseguiu chegar onde chegou? 

00:45:01 como isso [palavra censurada] aconteceu? Eu irei contar exatamente como isso 

aconteceu comigo 

00:45:07 Eu abandonei a escola no 10º ano, abandonei no 10º ano, o que é a coisa mais estúpida 

que alguém pode [palavra censurada] fazer 

00:45:16 Você sabe o porquê? 

00:45:17 Porque quando alguém abandona a escola no 10º ano, é como se tivesse abandonado 

no 2ºano 

00:45:24 Por que? 

00:45:24 Porque você sai qualificado para conseguir os mesmos tipos de empregos 

00:45:29 Na verdade, a pessoa que abandonou no 2ºano é mais qualificada, pois já terá a 

experiência de 8(oito) anos trabalhados 

00:45:40 É isso cara 

00:45:41 Cara, nós costumávamos descascar aqueles [palavra censurada] camarões 

00:45:44 Isso me matava 

00:45:45 Porém, vou te contar uma coisa agora, agora Eu tenho uma carreira 

00:45:48 Eu tenho sido abençoado com uma carreira 

00:45:49 Olha, se você tem uma carreira, agradeça a Deus 

00:45:51 E se você tem um emprego, eu espero que um dia você consiga uma carreira 

00:45: 54 É isso mesmo, porque quando você consegue uma carreira, não há tempo suficiente 

no seu dia 

00:45:58 Não há tempo suficiente 

00:45:59 Quando você tem uma carreira, você olha seu relógio e o tempo voa como “Por Deus, 

o que!? é 5:35 
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00:46:07 Como? Eu tenho que acordar amanhã bem cedo e trabalhar. Porque não há tempo 

suficiente quando se tem uma carreira 

00:46:14 Quando se tem um emprego, existe muito tempo 

00:46:18 É isso mesmo 

00:46:19 Você olha para seu relógio e você nem ao menos acredita no tempo quando você tem 

um emprego 

00:46:27 Você pensa assim “Quanto tempo eu tenho?” 

00:46:28 Quanto tempo eu tenho? 

00:46:29 Quanto tempo eu tenho? 

00:46:30 Quanto tempo eu tenho? 

00:46:31 Quanto tempo eu tenho? 

00:46:32 Quem disse o tempo por último disse o tempo certo 

00:46:35 Ele então disse o tempo certo 

00:46:37 Você já brincou desse jogo do tempo no trabalho consigo? 

00:46:42 Você já brincou com este jogo do tempo quando diz “Eu não irei olhar novamente para 

meu relógio por 2(duas) horas 

00:46:50 É isso mesmo 

00:46:51 Eu irei me sentar aqui e descascar, descascar, descascar, descascar, descascar, 

descascar, descascar, descascar, descascar, descascar, descascar, descascar, descascar, 

descascar, descascar 

00:47:01 Okay, 1 (uma) hora já passou 

00:47:02 Talvez eu deveria olhar e me sentir bem 

00:47:07 Não [palavra censurada] o que 

00:47:08 Eu terei que esperar outro tempo inteiro “descascar, descascar, descascar, descascar, 

descascar, descascar, descascar, descascar, descascar, descascar, descascar, descascar, 

descascar, descascar, descascar 

00:47:19 Tudo bem, 2 (duas) horas já passaram 

00:47:22 É hora de olhar e se sentir bem, e você olha 

00:47:27 [palavra censurada] 15 minutos. Você se sente tão miserável trabalhando que você 

gasta um tempo a mais sentado no banheiro? 

00:47: 41 E você nem se quer abaixou as calças 

00:47:42... 

00:47:45 Eu odeio este [palavra censurada] emprego 

00:47:48 pessoas falando em volta de você cheirando [palavra censurada] mal 

00:47:54 Isso nem ao menos te deixa chateado 

00:47:56 Você se sente tipo “Eu não dou a mínima” [palavra censurada] 

00:47:58 Você mantenha [palavra censurada] [risos] Cara, você sabe dizer quando conseguiu um 

péssimo emprego? 

00:48:09 É quando eles te dão aquela meia-hora de intervalo para o lanche 

00:48:11 Uau, não existe nada pior que meia-hora de intervalo de lanche para um adulto 

00:48:17 Porque você não me passa uma pequena colher e me dá uma geleia de maça enquanto 

você está aí? 

00:48:21 Que inferno [expressão censurada]? 

00:48:22 meia-hora de intervalo para o lanche. 

00:48:24 Só dá tempo de você colocar sua jaqueta, andar até a esquina, ir a lanchonete pedir um 

sanduíche, esperar para que fique pronto e ficar em outra fila para paga-lo – 28 (vinte e oito) 

minutos já terão passado 
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00:48:37 Agora você volta correndo para o trabalho, você está comendo seu sanduíche, está 

derramando toda cerveja na camiseta 

00:48:42 E quando você chega, seu chefe se estressa com você “Olha aqui, se passaram 

8(oito)minutos [palavra censurada] Vá á merda! Você tem noção de que até os criminosos na 

cadeira tem 1(uma) hora de lanche? 

00:48:55 Tipo, Eu posso ao menos comer como um assassino? 

00:48:59 Eu aposto que se eu atirar no seu traseiro, eu vou poder terminar meu sanduíche 

00:49:04  Porém temos que trabalhar 

00:49:06  Temos que trabalhar 

00:49:06  Todos nós temos que trabalhar (2 X) 

 

 

 

 

 

 

 


