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RESUMO 

 
 
 
 
 
 

 
A tese propõe-se a analisar a construção discursiva 

das comédias de Verissimo com base nas concepções de 
Eugenio Coseriu. Para isso, faz-se o levantamento dos 
estudos sobre o humor e das funções do riso na 
sociedade no decorrer da história. Também se 
resgataram, ainda que em âmbito geral, registros do 
humor no Brasil desde a sua colonização. Descreve-se o 
autor do corpus e elencam-se as razões de ordem 
pedagógica e acadêmica para justificar a seleção. Na 
sequência, estudam-se as concepções coserianas com 
relação mais estreita com a proposta: a linguística do falar 
em suas dimensões, os conceitos de gênero e de texto, a 
dupla dimensão pragmática, a dupla semiose, a 
suspensão intencional dos juízos e a hipótese para o 
humorismo em enunciados. Passa-se então à análise do 
corpus com o objetivo de comprovar a hipótese de que o 
texto de humor é construído com base na sobreposição e 
confusão intencional de universos de discurso. Ao final, 
destacam-se possíveis contribuições da teoria coseriana e 
do trabalho sistemático com textos de humor para o 
ensino de língua materna. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Coseriu. Verissimo. Humor. Ensino. 
Universos de discurso. 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 

 

 

 

 
The thesis proposes to examine the discursive 

construction of Verissimo’s comedies based on 
conceptions of Eugenio Coseriu. For this, is made the 
lifting of the studies on humor and the functions of laughter 
in society throughout history. Also rescued, although in 
general scope, humor records in Brazil since its 
colonization. It describes the author of corpus and lists up 
the pedagogical and academic reasons to justify the 
selection. Further, is studied the Coseriu’s conceptions 
with closer relationship with the proposal: linguistics of 
speaking in its dimensions, concepts of gender and text, 
double pragmatic dimension, dual semiosis, the intentional 
suspension of judgment and the hypothesis to the humor 
in statements. From then to the analysis of the corpus in 
order to prove the hypothesis that the text of humor is built 
based on the overlap and intentional confusion of 
universes of discourse. Finally, we highlight potential 
contributions of Coseriu’s theory and systematic work with 
texts of humor for teaching native language. 
 
 
 
KEYWORDS: Coseriu. Verissimo. Humor. Teaching. 
Universes of discourse. 
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1. Introdução 

 

A língua portuguesa encanta o falante das mais variadas formas, muitas 

vezes a partir de uma manchete de jornal, de uma frase de efeito criada 

espontaneamente, por uma criança ou por um amigo numa brincadeira 

despretensiosa. Em outras situações, é um autor que o aprisiona em seu texto, 

em sua obra, fascinando-o com seu jogo de palavras, de frases, de ideias. 

No decorrer de vinte e cinco anos exercendo a função de professor de 

Língua Portuguesa nos ensinos fundamental e médio, sempre houve uma 

busca por alternativas para tornar os alunos também pessoas encantadas pela 

sua língua. Como parte de tal processo, fizeram-se variadas experiências, 

dentre elas o trabalho com os textos de Luis Fernando Verissimo1, a partir do 

qual foi possível verificar o fascínio de boa parte dos alunos por suas 

narrativas. 

Essas impressões motivaram o levantamento de hipóteses para a 

compreensão do funcionamento textual-discursivo das suas comédias e as 

razões para a receptividade, o que se tem investigado desde a Especialização, 

o Mestrado e o Doutorado, sempre tendo como foco o ensino de língua 

materna. 

Em função de tal propósito, definiu-se pelo apoio na linha de pesquisa 

denominada Estudos Aplicados de Linguagem, cujo foco são as implicações 

pedagógicas de teorias linguísticas. O estudo em torno do texto de humor que 

se propõe tem a sua razão de ser na preocupação de trilhar o caminho do 

ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa, em especial no que se refere ao 

processamento da leitura. 

De início, consideraram-se a necessidade de um recorte de sua vasta 

obra, a multiplicidade temática e o propósito pedagógico desta publicação. 

Optou-se, então, por analisar os textos que integram Comédias da Vida 

Privada – Edição Especial para Escolas (1999), uma seleção dos cento e um 

textos de Comédias da Vida Privada, livro publicado pela primeira vez em 

1994.  

                                                             
1
 Grafar-se-á o nome do autor sem acentos, respeitando-se sua grafia original, como ocorre, 

inclusive, em suas publicações. É oportuno esclarecer que citações anteriores ao Novo Acordo 
Ortográfico serão transcritas de acordo com a fonte. 
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Mas como desvendar as estratégias de construção dos textos? De que 

maneira se poderia entender e demonstrar passo a passo como a língua 

portuguesa é empregada de modo a atingir os efeitos alcançados pelos textos? 

Não se está tratando de textos puramente informativos, está-se diante de 

textos de humor, com regras e objetivos próprios, os quais se inserem em um 

contrato de comunicação que exige do leitor um certo grau de envolvimento, 

sob pena de não ocorrer a interação necessária para a mínima compreensão.  

Desenvolveram-se pesquisas no período de Especialização e de 

Mestrado e buscou-se apoio para aprofundamento na teoria de Coseriu (1979; 

1980; 1992; 2007; COSERIU e LAMAS, 2010), autor que tem contribuído muito 

para uma melhor relação com as angústias típicas de um professor de língua 

materna, já que oferece suporte consistente para a reflexão sobre o ensino. 

Neste trabalho, apresentar-se-á a teoria coseriana, enfatizando aspectos 

que sustentem o estudo da construção dos textos e do humor, mais 

especificamente no que se refere à concepção de universos de discurso, 

fundamental para o objetivo principal desta tese: a demonstração da análise da 

construção discursiva do humor nos textos de Verissimo.  

Muitos autores, como Possenti (1998, p. 13), afirmam que o estudo do 

humor tem sido insuficiente no que diz respeito aos aspectos linguísticos 

envolvidos no processamento de leitura, pois boa parte das obras versa sobre 

questões de caráter fisiológico, psicológico ou sociológico.   

Possenti (2010, p. 153) menciona que parece ser “um vício de muitas 

análises literárias e, algumas vezes, também de trabalhos realizados no âmbito 

da Análise do Discurso (apesar do nome da disciplina) [...]” (grifos do autor)  a 

atitude de considerar o texto imediatamente legível, comentando o texto de 

fora. Dedicam-se apenas ao esclarecimento de sentidos ocultos ou a relações 

com outros textos ou outros conjuntos de textos. O autor ressalta que o próprio 

campo do humor é afetado por semelhante postura, privando-se da análise 

desses materiais em sua própria constituição.  

Faz, entretanto, ressalva à análise desenvolvida por Freud (1969 

[1905]), a respeito de quem Possenti (2010, p. 157) enfatiza ser o psicanalista 

alguém “[...] que explicita detalhada e rigorosamente – na medida em que seu 

conhecimento de língua lhe permite – os mecanismos linguísticos e textuais do 

chiste [...]”. Sugere adesão à proposta de análise de Freud por estudiosos da 
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língua, já que boa parte ignora a necessidade de explicitar a construção do 

texto, como se tal habilidade correspondesse a senso comum ou algo 

semelhante, o lugar do óbvio, como se refere ao tema em outro ensaio (2010, 

p. 171).   

Possenti aponta vantagens de se trabalhar os textos humorísticos, 

embora não creia na necessidade de uma linguística do humor, para ser mais 

preciso, postula não fazer sentido uma linguística específica do humor. 

Segundo ele, qualquer linguística razoavelmente boa precisa servir para 

análise das mais variadas manifestações da linguagem, ainda que haja áreas 

da linguística que forneçam melhores instrumentos para entender certos 

aspectos da linguagem da criança, do afásico, do humor, de determinado tipo 

de texto literário, etc. O autor reitera que o estudo dos textos humorísticos 

mostra que os mecanismos explorados não diferem tanto do uso cotidiano da 

língua ou da literatura.   

Ele afirma que há linguistas que trabalham sobre ou a partir de dados 

colhidos em textos humorísticos, com os quais é possível discutir, como em 

textos não humorísticos, o funcionamento da linguagem, criticando o fato de 

que não se tenha ainda dado o devido valor ao trabalho com os textos de 

humor. Possenti (2010, p. 171) chega a defender o humor como um campo, 

assim como a ciência, o jornalismo, a literatura, dentre outros, apresentando 

uma série de argumentos, dos quais se destacam: 

 

Creio que a caracterização da literatura como um campo pode oferecer um 
conjunto de traços para que se proponha, um pouco por analogia, que o humor é 
um campo. Sumariamente: como ocorre no campo literário, os autores 
(humoristas) não se formam como se forma um biólogo ou um médico: escritores e 
humoristas podem surgir em qualquer espaço, ter outras profissões ou atividades, 
que podem ser mais ou menos próximas do “papel” de humoristas. Exatamente 
como ocorre na literatura: escritores podem ser professores, jornalistas, 
publicitários, editores de revistas, mas também médicos, políticos, juristas, 
funcionários públicos, etc. A “carreira” decidirá se podem – ou se precisam, para 
sobreviver – continuar com suas múltiplas tarefas ou se conseguem “apenas” 
escrever. Humoristas podem ser jornalistas (que publicam só humor), publicitários, 
cineastas, documentaristas, editores. Mas fazem algo que não se aprende na 
escola – como ocorre também com a literatura (além do samba). (POSSENTI. 
2010, p. 171)      

 
 

Como afirma o estudioso (POSSENTI, 2010, p. 175-176), o fato de 

configurar o humor como um campo poderia contribuir para que houvesse uma 

compreensão mais adequada do discurso humorístico, refletindo na 
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profissionalização de seus praticantes e na eventual mudança de status. 

Acredita numa possível garantia de valorização acadêmica, preocupação 

recorrente entre os pesquisadores do humor.  

Embora hoje já exista uma visão menos redutora dos estudos sobre o 

humor, ainda é bastante atual o artigo publicado na Revista de Cultura Vozes, 

de autoria de Neves (1974, n. 1). Nele, o autor registra a dificuldade de 

tratamento do assunto e a exiguidade de trabalhos críticos sobre o tema, 

mencionando as chamadas causas culturais, entre as quais ele aponta a 

ideologia da seriedade. Seriam impostas regras e formas não só em relação à 

escolha de temas considerados importantes para a análise científica, mas 

também às questões cotidianas: a expressão “Muito riso, pouco siso” seria um 

exemplo de tal ideologia.  

Por outro lado, Neves (1974, p. 36) lembra que o riso ocorre, porque a 

piada ou observação jocosa se refere a fatias da realidade. O autor destaca o 

poder heurístico e a eficácia crítica da piada, realçando-lhe o papel de revelar – 

a partir da ampliação ou diminuição de características do real – alguma coisa 

de maneira fabulosa, surpreendente, inesperada. 

Possenti (1998, p. 26), enumerando razões para o estudo de piadas, em 

determinado momento afirma que elas são interessantes por veicular o 

discurso proibido, subterrâneo, não oficial, que provavelmente não se 

manifestaria através de outras formas. Do ponto de vista humorístico, por 

exemplo, o casamento ocorreria por interesse e não por amor; a administração 

pública envolveria profissionais ridículos, e não pessoas dedicadas e 

competentes; os professores seriam incompetentes, não dedicados e sábios; 

os religiosos violariam os seus votos, e não lutariam para mantê-los; as línguas 

seriam marcadas por ambiguidades e não por eficiência na comunicação ou 

clareza da expressão do pensamento.   

A opção por textos de humor pode enriquecer o trabalho pedagógico. De 

um lado, torna-se menos aborrecido o ensino, muitas vezes marcado pelo 

desinteresse do aluno e até do próprio professor, desgastados pela rotina, pelo 

cansaço, pela constante imposição de regras. Martins (1994), refletindo sobre a 

contribuição do humor no dia a dia estressante do mundo contemporâneo, 

postula: 
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A armadura que o herói moderno veste para ir às suas batalhas – terno, gravata e 
pasta de executivo, ou o vestido e blazer da heroína – esconde muito mal o 
desconforto de seu dono. O humor contagia, seja ele bom ou mau humor, e esse 
desconforto da roupa que não nos protege, mas aperta, tem o dom de, como uma 
nuvem, toldar nosso ambiente interno e comunicar-se aos outros. É a atitude, são 
nossos modos e nosso olhar que interagem, produzindo uma atmosfera. 
Quando tomamos carona numa gargalhada geral, sem saber o que fez aquelas 
pessoas rirem, rimos assim mesmo e ficamos querendo entrar na história devido 
ao campo magnético de renovação que o riso cria. Somos desarmados pelo riso. 
As crianças sabem muito bem como usá-lo para enfrentar as situações de poder 
que as restringem. (MARTINS, 1994, p. 9) 

       

Sob o aspecto específico da linguagem, tais textos, como defende 

Travaglia (1995, p. 49), evidenciam certos fatos importantes do funcionamento 

discursivo textual e dos recursos da língua. Berti (2002, p. 119) segue esta 

linha de raciocínio, ressaltando dois importantes fatores, os quais justificariam o 

trabalho com o humor: a) a interação inerente a esses textos, em especial as 

piadas, o que obriga os interlocutores a uma inevitável parceria; e b) a 

diversidade de textos à qual o aluno deve ser exposto. 

De acordo com as concepções da linguística coseriana, “o humorismo 

baseia-se amiúde na confusão intencional de universos de discurso, no mesmo 

enunciado” (COSERIU, 1979, p. 234). Também defende o autor que o texto 

literário é o espaço da plenitude da língua, “linguagem por excelência” 

(COSERIU, 2007, p. 244). Ressalte-se que, nesta pesquisa, parte-se da 

hipótese de que o texto de humor assemelha-se enquanto estrutura ao texto 

literário, apresentando marcas da função evocativa2, assim como se postula 

que o humor constrói-se com base na sobreposição e confusão intencional de 

universos de discurso.  

Defende-se que o processamento das narrativas em Comédias da Vida 

Privada – Edição Especial para Escolas, de Verissimo, ocorre de modo 

semelhante ao que Coseriu descreve: 

                                                             
2
 Coseriu (1979, p. 152-153) refere-se à função evocativa, frequentemente ignorada, como 

função que a linguagem fônica possui sobretudo graças à sua substância. Menciona que a 
“evocação pela substância” apresenta-se no que se chama “musicalidade do verso”, na 
harmonia imitativa, na rima, na assonância, nos jogos de palavras. Evocar representa associar 
de forma sugestiva, portanto, ir muito além da simples comunicação “intelectual”. Em 
Linguística del texto (COSERIU, 2007, p. 233), o autor ressalta a importante contribuição da 
função evocativa para a riqueza da linguagem. Cita o teórico da linguagem Wilbur Marshall 
Urban (Language and Reality, Londres, Allen & Unwin, 1939), o qual atribui particular ênfase a 
esta riqueza baseada na função evocativa, quer dizer, a possibilidade de referir-se com ajuda 
da linguagem a algo sem falar em sua realidade. Coseriu propõe, então, em sua reflexão sobre 
a criação do sentido, que isto não se pode esclarecer completamente com o modelo 
instrumental de Bühler nem com a proposta de ampliação de Jakobson. O sentido surge da 
combinação das funções bühlerianas (representação, expressão e apelação) com a evocação.     
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Se é certo que todos os textos têm sentido, os literários são aqueles textos que se 
apresentam como construção de sentido. O que indagamos na análise, na 
interpretação de uma obra, é uma indagação pelo sentido; não pelo significado 
nem pela designação, mas, sim, por este nível superior de conteúdo que só se dá 
nos textos. Perguntamos, por exemplo, qual é a visão, que simboliza tudo isto, 
depois de ter entendido, perfeitamente até, o significado e a designação. Assim, 
se D. Quixote luta contra os moinhos de vento e depois de termos entendido o 
relato objetivo dos feitos, nos indagamos “e isto que significa?”; este segundo 
indagar, que é o que fazemos ao interpretar uma obra literária, é o indagar pelo 
sentido. (COSERIU, 1993, p. 38) 

  

O embasamento teórico se esclarecerá por meio do estudo das 

concepções do linguista Eugenio Coseriu3, a partir das publicações de sua obra 

em português e espanhol, em especial as de 1979, 1980, 1986, 1992, 1993, 

2002, 2007 e 2010, além dos artigos e capítulos de Barros e Bittencourt (2000; 

2003; 2004; O Ensino da Semântica – online b), de Bittencourt (2007/2008; 

2010/2011; 2011; Reflexões sobre produção textual – online c), de Carvalho 

(1967), de Uchôa (2000) e de Quint (2007). Tratar-se-á também das 

concepções coserianas de universos de discurso, dos comentários sobre as 

estratégias discursivas de Verissimo desenvolvidos por Bordini (1996) e das 

pesquisas sobre o humor de Possenti (1998; 2010). 

O trabalho deverá ser constituído de oito capítulos, além da introdução. 

No segundo capítulo, focar-se-á o riso de forma ampla, procurando refletir 

sobre as suas prováveis funções, e apresentando uma perspectiva histórica em 

âmbito mundial e nacional. No capítulo terceiro, far-se-á uma apresentação do 

autor do livro analisado neste trabalho, Comédias da Vida Privada – Edição 

Especial para Escolas, com referência à biografia, a suas publicações e à 

crítica à sua obra.  

No capítulo quarto, apresentar-se-ão as concepções coserianas 

fundamentais para a pesquisa. O capítulo quinto corresponderá à análise dos 

textos com base na teoria de Coseriu, precedendo capítulos cuja proposta será 

discutir possíveis contribuições do trabalho sistemático com o humor e das 

pesquisas de Coseriu para o ensino de língua materna. No oitavo capítulo, 

tecer-se-ão as considerações finais da pesquisa. Ao final, as referências 

bibliográficas. 

                                                             
3
 Os textos de Coseriu publicados em outras línguas que não tenham sido traduzidos ou a 

cujas traduções não se tenha tido acesso terão tradução do autor da tese.  
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2. O riso 

  

 Uma exposição sobre o riso em sociedade é o teor deste capítulo. 

Desde a Antiguidade, não só do ponto de vista de seu papel diante dos dramas 

coletivos como da perspectiva dos estudos do humor através dos tempos é o 

que se procurará apresentar. 

 É importante esclarecer que não se fará distinção entre riso, humor, 

ironia, sátira, comicidade ou qualquer outro termo que se emprega para referir-

se a fenômenos marcados em geral pela produção do sorriso, do riso, da 

gargalhada ou simples estranheza. Tomar-se-á o termo numa acepção ampla, 

como sugere Rui (1979, p. 9), referindo-se inclusive à possibilidade de o 

fenômeno apenas “divertir mentalmente”, numa alusão ao fato de que nem 

sempre o riso se verifica como indicador visível do humor. Um aprofundamento 

na distinção entre os termos certamente exigiria uma pesquisa à parte, dada a 

sua complexidade. Por necessidade de manter o foco, não se abordará tal 

discussão, ainda que, com o intuito de se demonstrar com maior fidelidade a 

construção do humor nos textos de Verissimo, faça-se alusão frequente ao 

aspecto irônico na análise de cada um deles, posto que este representa um 

traço significativo do autor. 

 Pagliaro (1967, p. 11) adverte quanto ao fato de que a ironia tem 

finalidade dupla, o caráter polêmico – que se pode associar ao sarcasmo, em 

determinada escala – e o lúdico – aproximando-se do jogo. Seja por um ou por 

outro motivo, frequentemente resulta em riso ou serve-lhe como parte das 

estratégias.  

 Esclareça-se que, naturalmente, no decorrer do estudo em curso, 

chegar-se-á a uma série de elementos específicos da modalidade de humor 

que se está investigando. Faz-se importante ressaltar que o corpus do trabalho 

constitui-se de humor manifestado exclusivamente pela substância escrita, sem 

auxílio da imagem, como ocorre em algumas de suas manifestações. Isto exige 

uma gama de recursos próprios e talvez ainda mais complexos.  

Na sequência, no levantamento das funções do riso, na apresentação do 

breve histórico dos estudos a respeito do humor ou mesmo na exposição da 
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perspectiva histórica do humor no Brasil, caberá uma abordagem abrangente 

sobre o humor, tratando-o de modo genérico.    

Para situar o humor especificamente na sociedade nacional, expondo-se 

uma abordagem histórica do riso no Brasil, tomar-se-ão como base 

principalmente as investigações de Rui (1979) e de Peixoto (1944), os quais 

fizeram levantamento de vários colaboradores para a produção humorística no 

país. 

Desta forma, ter-se-á uma noção do humor que antecede as comédias 

de Verissimo – foco desta pesquisa –, em âmbito global e nacional. Talvez 

mais uma constatação da tese aristotélica do riso como elemento inerente ao 

homem, assim sendo, sempre presente onde ele está, independente do lugar. 

O humor é cultural? É local, nacional? Tem sempre papel revolucionário, 

contestador? Foi sempre reprimido pelo poder? Pertence à elite ou ao povo? 

Pode ser manipulado? Constitui arma política? 

Não, não se tem a ilusão de responder a todos os questionamentos em 

torno do riso, mas se procurará indicar caminhos para a compreensão de por 

que de fato parece ser indissociável da noção de sociedade.  

 Na seção a seguir, tratar-se-á de uma forma ampla das funções do riso 

no decorrer de parte da história ocidental, no sentido de possibilitar uma 

reflexão sobre seu possível papel nos dias de hoje.  

 

2.1. Funções do riso  

 

 Não se faz indispensável para a proposta desta pesquisa distinguir de 

modo preciso – se é que seja realmente possível – as funções do riso. 

Entretanto, determinadas reflexões deverão contribuir para uma compreensão 

mais satisfatória dos mecanismos empregados por Verissimo em Comédias da 

Vida Privada. 

 O que é o riso? Para que se fez ou se faz rir? É importante reiterar o 

papel do riso na sociedade, quase sempre, conforme afirma Minois (2003, p. 

258), referindo-se aos carnavais europeus de século XV, entendido como “um 

símbolo de zombaria, um emblema da pertença à grande confraria do escárnio 

contra as autoridades em falência”. Todavia, o autor adverte o quanto o riso 
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sistematizado pode ser ambíguo: se por um lado representa a derrisão social, 

por outro, a manipulação por parte de quem detém o poder. 

 É a ambiguidade que se identifica nos bufões e bobos da corte, os quais 

manifestavam o riso controlado, consentido, mesmo que certamente tenham 

servido ao propósito de, pelo riso, contestar e até limitar o poder. 

 Em outras palavras, o riso presta-se ao escárnio da sociedade, porém 

não deixa de ser limitado por ela, em especial quando alvo de sistematização. 

Minois (2003, p. 267) sugere-lhe certo caráter reacionário. Afirma que o 

aumento do riso livre, em que se joga com a atração pelo espetacular e pelo 

teatral corresponde à estratégia empregada “por todos os poderes, desde os 

imperadores romanos até os técnicos da política-espetáculo democrática, dos 

jogos de circo até a midiatização atual dos eventos esportivos”. De certa forma, 

controlado, o riso se prestaria à manutenção da ordem das coisas, assumindo 

um aspecto conservador. 

 Minois (2003, p. 274), com base nos estudos de Bakhtin, destaca 

Rabelais como autor que teria sintetizado o cômico popular da Idade Média, de 

base corporal, e o cômico de base intelectual. Em Rabelais, estaria a fonte do 

riso moderno, profundamente ambíguo, um prenúncio da nossa era, a era do 

absurdo, em que se ri de tudo, o que de certa forma funciona como uma arma 

contra o medo. 

 A partir do século XVI, o riso alcança a condição de grande literatura, 

significando não só divertimento como também filosofia, de acordo com Minois 

(2003, p. 294), o que se pode constatar em obras como as de Cervantes e de 

Shakespeare. 

 Surge a caricatura, de início apenas com intuito agressivo, de modo a 

degradar ou dessacralizar o adversário. Minois (2003, p. 299-300) enfatiza o 

aspecto ambivalente do riso, afirmando que a caricatura nasce do ódio 

espontaneamente, embora na sequência se perceba um lado simpático, 

assumindo sentido positivo em determinadas situações. 

 Talvez ilustre bem a função do riso nesse momento a frase citada por 

Minois (2003, p. 300), de Aretino, escritor italiano que viveu no século XVI: 

“Com uma pena e uma folha de papel, eu zombo do universo.” É período de 

intensidade de um riso corrosivo, ácido, em que explodem todas as formas do 

riso: macarrônico, picaresco, burlesco, grotesco, humorístico, satírico, irônico... 
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Minois relaciona a proposta agressiva daquele momento com a produção do 

grupo inglês do século XX denominado Monty Python, responsável pelo filme A 

vida de Brian, aproximando-se dos limites da blasfêmia. 

 Ainda no século XVI, convivem, de um lado, a redescoberta de que o 

riso é próprio do homem, de outro, a falta de plena consciência do humor como 

a quintessência do riso. O autor ainda assinala a dificuldade em descrever o 

humor, enfatizando ser um de seus traços exatamente a indefinição. 

 A despeito da dificuldade em se descrever ou em se tomar consciência 

do humor, inicia-se uma série de registros do termo associado a obras de 

diversos autores de significativa relevância literária, como os já citados 

Cervantes e Shakespeare, dentre outros, ao que se seguem publicações de 

coleções de histórias engraçadas. Estas, muitas vezes, assumem o papel não 

só de conservar o riso para qualquer momento que se desejasse, como 

também consolidar uma sociabilidade por exclusão – já que eram destinadas à 

leitura entre pessoas do mesmo grupo social, o que acabava se constituindo 

em ambiente propício para a configuração de preconceitos. 

 Na primeira metade do século XVII, fazer rir para seduzir, para 

persuadir, parece ser resultado da evolução da força do riso para formas mais 

refinadas. Em se fazendo um paralelo com os dias de hoje, fica claro que tal 

função se cristalizou na sociedade: o riso a serviço da sedução, da persuasão, 

em especial nos anúncios publicitários. 

 Em se tratando da transição do riso na segunda metade do século XVII, 

destaca-se a mudança de termos e temas, realçando a provável relevância do 

primeiro aspecto. A linguagem é invadida por termos coloquiais, populares e 

chulos, o que inquieta a elite social e intelectual. Naquele momento, preocupa-

se claramente com a tese de que só se deveria rir no mesmo grupo, na mesma 

classe, atribuindo-se à língua o papel de barreira social.  

 No século XVIII, parece aumentar a necessidade de escárnio, 

reforçando-se a função de neutralização do medo do outro ou mesmo do medo 

dos outros, através da ironia. O autor esclarece que “o espírito satírico da 

nobreza desdobra-se, no século XVIII, em uma ironia (verbal e intelectual) de 

salão” (MINOIS, 2003, p. 471), enquanto que, no século XIX, o espírito satírico 

da burguesia se dará por meio da caricatura de imprensa. 
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 É no século XIX que, ao lado do largo emprego de mecanismos de 

intimidação e de repressão grosseiros, os regimes parlamentares utilizam 

métodos mais sutis, fazendo ressurgir com toda a força o slogan romano “pão e 

circo”. A intenção é usar o riso como “ópio do povo”, o que talvez se mostrasse 

mais eficaz que a própria religião4.  

 Ressalte-se, mais uma vez, o caráter ambíguo do riso: se serve aos 

representantes do poder para reprimir, serve ao contestador para defender as 

suas causas. O século XIX constituiu terreno profícuo para a sátira política na 

imprensa, através especialmente da ironia, a qual desempenha um papel 

essencial. O jornalista satírico faz-se de louco e diz a sua verdade, sem que 

evite o risco de frustração com a substituição da revolta e da cólera pelo riso. 

 Fato é que as tentativas de censura ao riso muitas vezes estimulam a 

produção humorística, como acontece em países da Europa, já contando com 

grande parte da população alfabetizada. A publicação de almanaques e 

cartazes, além de livros de adivinhas e de ditos espirituosos, colabora para a 

disseminação de personagens agora em boa parte voltados para a 

identificação com uma classe média ascendente. 

 Neste sentido, Minois (2003, p. 490) aponta a criação literária de 

satiristas profissionais, Eckensteher Nante, conhecido em toda a Europa do 

século XIX, personagem que possibilitou, ao mesmo tempo, a crítica ao poder 

e aos defeitos da sociedade. Ele arrisca a comparação ente o Nante do século 

XIX com o personagem Homer Simpson, do século XX: “vulgar e repugnante”, 

“anti-herói que o americano médio pode reprovar identificando-se com ele”.  

 O fim do século XIX proporciona ao riso insensato a sua apoteose. 

Promovem tal riso grupos que tinham como objetivo a zombaria de tudo: 

cômicos do absurdo, niilistas do burlesco, os fumistas, os zutistas e os 

incoerentes, dentre outros. Impulsionados pelo desenvolvimento da imprensa 

diária, popularizam o uso de palavras espirituosas, máximas cômicas, histórias 

engraçadas, fábulas curtas e paródias de versos clássicos, o que dará o tom do 

século XX. É possível rir de tudo. Filmes como A vida é bela (1998) ou Patch 

(1999), o primeiro tendo como tema o Holocausto, o segundo, a terapia pelo 

                                                             
4
É válida, porém, a advertência de Ribeiro (2008): o autor da expressão “pão e circo”, o poeta 

Juvenal, há cerca de dois mil anos, tinha basicamente o propósito de criticar a sociedade que 
se contentava apenas em comer e divertir-se. Não havia naquele momento preocupação com a 
manipulação do povo, como se poderia supor.    
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riso, exemplificariam tal predisposição para o riso, como se a cada desgraça, a 

cada catástrofe, um riso se levantasse. 

 Ri-se, por exemplo, para se proteger da angústia, o que Minois (2003, p. 

559) chama de “dimensão defensiva do humor”, relacionando-a com a “defesa 

coletiva”, “reações de autoderrisão de um grupo”, tratando dos “humores 

profissionais”. Ele realça o papel do riso como reforço do espírito corporativo, 

citando os mundos da Medicina, da Justiça, do ensino e do clero. 

 Toda sociedade necessita do riso, como se constata por situações do 

passado e do presente em que verdadeiros profissionais, alguns com formação 

específica, são requisitados por sua habilidade de fazer rir. 

 Em prefácio para a edição de 1932 do livro “Humour” – Ensaio de 

breviário nacional do humorismo, Afrânio Peixoto (1944) aponta o “humour”  

como “uma disposição literária do espírito, agradável, divertida e que, só por 

isso, se deverá cultivar nos países violentos, enfáticos, primários, da América 

Latina”. O autor exalta os efeitos positivos do humor, propondo-se com a sua 

obra a ensinar “a conhecer melhor, e a divulgar, um remédio precioso e 

salvador; o remédio que receito ao Brasil e aos brasileiros”.  

 De fato, no século XX, o riso invade paulatinamente todos os domínios e 

mistura-se de forma íntima “com toda a existência, sob a forma de derrisão 

latente e generalizada” (MINOIS, 2003, p. 587). O autor postula a 

transformação da comédia moderna em arte séria, em consequência da 

homogeneidade entre temática e estrutura, personagens e linguagem, 

tornando-se impossível o espectador sair satisfeito apenas com um riso 

liberador. É bem provável que se possa relacionar tal passagem ao que Ziraldo 

(PINTO, 1970, p. 29-30) chama de “revelação”, sinalizada por ele como 

indicador da existência do humor, que “tem sempre uma verdade dentro”. Não 

bastaria rir, mas compreender a partir do riso. 

 Ainda que se tenha a convicção da importância do riso nas sociedades, 

é extremamente importante que se atente para um preocupante aspecto da 

realidade do fim do século XX e início do século XXI, um caráter tirânico do 

riso. A sociedade, movida pelo crescente interesse econômico, exige a 

felicidade. A impressão que se tem é que a sociedade de consumo precisa da 

euforia. Se o homem está feliz, ele compra, usando-se o riso como um forte 
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impulso para a compra. Alimenta-se, portanto, a obrigatória festa moderna, em 

que não se tolera o homem que não acha graça, que não está feliz. 

 Não faltam razões para que se busque e se propague a tomada de 

consciência dos mecanismos de construção do humor, nos mais diversos 

contextos, dentre outros aspectos, para que o riso não seja utilizado a serviço 

apenas da manipulação. Mais competentes para compreender a realidade à 

sua volta, é possível contribuir para a preservação das funções realmente 

liberadoras do riso para os indivíduos em sociedade. 

A seguir, far-se-á um levantamento dos estudos sobre o humor no 

decorrer da história ocidental. 

 

2.2. Breve histórico dos estudos sobre o humor 

 

Bremmer e Roodenburg, na introdução do livro Uma História Cultural do 

Humor (2000, p. 13), sugerem, inicialmente, entender a palavra humor “em seu 

sentido mais genérico e neutro”, ou seja, “como qualquer mensagem – 

expressa por atos, palavras, escritos, imagens ou músicas” com o objetivo de 

“provocar o riso ou um sorriso”. Sob este prisma, torna-se possível tratar de 

investigações sobre o humor até a Antiguidade.  

Quanto ao seu sentido moderno, pode-se afirmar que a acepção é bem 

recente, não raro gerando discussões em relação à sua origem entre franceses 

(humeur) e ingleses (humour). Bremmer e Roodenburg (2000) apontam a 

Inglaterra como berço do registro moderno, tendo sido empregado o termo pela 

primeira vez em 1682, tendo significado até então “disposição mental ou 

temperamento” (p. 13). 

Segundo eles, de fato o termo inglês foi formado a partir do francês, 

entretanto apenas com o sentido de “um dos quatro fluidos principais do corpo” 

(2000, p. 14), defendendo ser muito difícil que a noção contemporânea 

pudesse ter a mesma origem. Para comprovar a tese, enunciam alguns dados, 

citando a forma como franceses, holandeses e alemães se referiam a “essa 

coisa inglesa chamada humor” (p. 14), para tratar de sentido semelhante ao 

que se conhece atualmente. 

 Considerando o seu sentido amplo, o humor foi estudado pela primeira 

vez na Antiguidade, embora não haja acesso às teorias antigas de maneira 
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completa, uma vez que se perdeu o segundo livro da Poética de Aristóteles. 

Aliás, esta obra é parte do conflito principal no livro O Nome da Rosa, de 

Umberto Eco. Na obra, busca-se o Tratado do riso, de Aristóteles –, dedicado à 

comédia. Parece ser o propósito apresentar o riso como algo proibido, até 

mesmo como conhecimento, reflexão. O título por si, segundo a apresentação 

na contracapa da edição de O Globo (2003), “era a expressão usada na Idade 

Média para denotar o infinito poder das palavras”, o que pode sugerir 

preocupação semelhante em relação ao próprio humor, base do livro que 

centraliza o enredo de Umberto Eco5.  

Em O Nome da Rosa (2003, p. 470), faz-se referência à possível função 

do humor. Em determinado momento, quando estão olhando a igreja arder 

lentamente, Guilherme de Baskerville fala ao jovem Adso, seu auxiliar nas 

investigações sobre a morte de sete monges, sobre motivações para os 

assassinatos. O personagem demonstra preocupação com profetas e os que 

se dispõem a morrer pela verdade, os quais, segundo ele, acabam por levar 

outros consigo. De acordo com ele, o assassino tinha medo do segundo livro 

de Aristóteles talvez porque “ensinasse realmente a deformar o rosto da 

verdade”, para que “não nos tornássemos escravos de nossos fantasmas”. 

Guilherme reflete sobre o papel daquele que ama os homens como o de “fazer 

rir da verdade, fazer rir a verdade, porque a única verdade é aprendermos a 

nos libertar da paixão insana pela verdade” (grifo do autor). 

De acordo com Bremmer e Roodenburg (2000), a primeira análise 

sistemática sobre o humor é a de Cícero, e a discussão elaborada por 

Quintiliano um século depois tem como base as suas concepções. Bremmer e 

Roodenburg (2000) alertam para a importância de Cícero ainda no 

Renascimento e no início do período moderno, quando serve de referência 

para estudos sobre o humor: “Em seu Libro del cortegiano, de 1528, 

Castiglione fez a mesma distinção entre graça do conteúdo e a graça da forma 

[...]” (p. 18), se bem que tenha acrescentado “um terceiro tipo de humor, a burla 

ou trote brando”. Assim como fizera Cícero, Castiglione mantém a advertência 

em relação à grosseria de se fazer “troça de pessoas de boa formação”. 

                                                             
5
 Umberto Eco, por outro lado, em seu Pós-escrito a O Nome da Rosa (1985, p. 9) garante que 

o título chegou-lhe “quase que por acaso”. Segundo ele, “um título deve confundir as ideias, 
nunca discipliná-las”. 
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 Gurevich (In: BREMMER e ROODENBURG, 2000, p. 83), em seu artigo 

Bakhtin e sua teoria do carnaval, questiona a teoria de Bakhtin em estudo 

sobre François Rabelais, em que, dentre outros aspectos, aponta a cultura 

popular como a cultura do riso, além de estabelecer oposição clara entre 

cultura erudita e popular.  

Ainda que o riso frequentemente seja relacionado por estudiosos em 

geral com as classes mais baixas ou à cultura popular, segundo Bremmer e 

Roodenburg (2000, p. 19), cada vez mais se verifica que a elite foi a que mais 

desfrutou do humor, mesmo que para criticar, o que de certa forma acabou 

contribuindo para que ela conhecesse profundamente o gênero. Há inclusive 

indícios de que as classes altas apreciavam o humor considerado baixo, 

grosseiro. 

 Bremmer e Roodenburg (2000)  postulam que, desde Grécia e Roma, o 

humor moderado é abraçado pela elite social, enquanto mímicos e bufões 

perdem aprovação oficial. Passando por uma “desintegração do humor 

tradicional”, como se falava no século XVI, cresceu um certo desprezo pelos 

tipos de humor mais baixo, tanto que se pode afirmar que, no final do século 

XVII, “na Inglaterra e em outros países da Europa, o humor polido e o humor 

popular se desenvolveram separadamente” (p. 23). Os autores justificam a tese 

com o registro de que, com a redescoberta dos contos populares pelos irmãos 

Grimm, “omitiram as piadas e anedotas deliberadamente”, concentrando-se na 

inocência de lendas e contos de fadas.  

 Graf (In: BREMMER e ROODENBURG, 2000), ilustrando a relação entre 

o humor e a coerção social, também observa as considerações de Cícero 

sobre a graça aceitável e a inaceitável:  

 

o humor aceito é “elegante” (elegans), “polido” (urbanum, como só um habitante 
de cidade poderia ser), “inventivo” (ingeniosum) e “engraçado” (facetum), 
enquanto a graça inaceitável é “imprópria para um homem livre” (inliberale), 
“petulante” (petulans), “infame” (flagitiuosum) e “obscena” (obscenum). As 
categorias sociais têm importância: os habitantes de cidade versus camponeses, 
os homens livres versus os escravos e versus os livres sem reputação; o humor 
mau instaura um tormento (flagitium) em seu portador; a elegância e a criatividade 
inata (ingenium) são, sem dúvida, traços marcantes da classe superior. (GRAF. In: 
BREMMER; ROODENBURG, 2000, p. 53) (Grifos do autor) 

 

 A respeito desse tipo de raciocínio, Muniz (2004) compara tais 

conclusões com certos preconceitos da atualidade. A partir deles, a não 
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aceitação “do humor de programas como Casseta e Planeta, Os Normais, ou 

de publicações como as do jornal O Pasquim ou mesmo dos livros de Luis 

Fernando Verissimo” (p. 50) ocorreria por falta de suficiente cultura para a 

plena compreensão. Muniz (2004) posiciona-se contra tal concepção, 

afirmando conceber cultura “numa perspectiva, por assim dizer, antropológica”, 

entendendo-a num nível bem mais amplo, “como práticas que estão envolvidas 

no modo de vida, costumes, crenças, instituições de um povo” (p. 50). 

 Sendo assim, a cultura em si não representaria justificativa para 

compreender as supracitadas formas de humor. Se há ou não gosto popular 

por tais produções, o fato se daria por outras razões, que podem estar 

relacionadas com aspectos culturais, mas não por falta de cultura. De qualquer 

maneira, talvez haja de fato uma espécie de prestígio no que se refere a este 

ou àquele humor, como Graf menciona, um considerado elegante, polido, 

associado a uma classe social supostamente superior, enquanto o que 

estivesse associado a uma classe desprestigiada seria julgado como 

inaceitável, impróprio, obsceno.     

 Rocha (2005, p. 15) lembra que “Platão condena, não só ética como 

filosoficamente, a comédia e toda espécie de manifestação artística”, ao passo 

que Aristóteles, a despeito do cunho negativo do riso, considera-o uma 

especificidade humana, colocando a comédia no mesmo patamar da tragédia, 

do ponto de vista da criação poética.  

 A autora expõe que a suposta classificação por Aristóteles do riso em 

três categorias, associadas aos homens, aos discursos e aos atos, teria dado 

“origem à divisão do objeto do riso em cômico de ação e cômico de palavras” 

(p. 16). Em outra aproximação com as teorias de hoje, atribui ao filósofo a 

introdução do “fator surpresa” (p. 17) como um dos recursos do humor, com 

certeza elemento indispensável aos estudos sobre o riso. 

O riso, segundo Aristóteles, é um traço distintivo do homem, “homo 

risibilis”, pois o homem é dotado do riso, o homem cuja característica mais 

marcante é o riso. É válido dizer que o homem que ri certamente se sentirá 

mais capaz de expressar a sua própria natureza. Quem sabe, refletir, criticar, 

exercer seu papel de cidadão com mais autenticidade. 

Entretanto, o humor, no decorrer da história, provavelmente como todos 

os fenômenos “mais ou menos anárquicos, anormais ou provocativos”, 
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conforme afirma Le Goff (In: BREMMER; ROODENBURG, 2000, p. 71), foi alvo 

de desconfiança, de medo, de coerção. Desse modo, segundo o autor, pode-se 

verificar em diversas pesquisas que sempre existiu um riso “feliz, agradável” (p. 

79), e um riso “zombeteiro, mau” (p. 77), perigoso. É o que ele procura justificar 

com a citação que faz a respeito do termo que dá nome a um dos principais 

personagens do Velho Testamento, Isaac.  O termo significa “riso”, na acepção 

mais simpática aos medievalistas: 

 

Um dia Jeová aparece a Abraão, como fazia com frequência, e lhe diz: ”Serás pai”’ 
Abraão: “Será que um centenário vai ter um filho e que, aos 90 anos, Sara vai dar 
à luz ?” Algum tempo depois Jeová apareceu a Sara e lhe diz: “Serás mãe !” Sara 
abertamente põe-se a rir. No ano seguinte o evento acontece. Uma criança nasce 
para Sara e Abraão, que é então chamada “riso”, Isaac. A confusa Sara diz a 
Jeová que ela, na verdade, não rira durante a predição. Jeová finge acreditar mas 
finalmente diz: “Sim, tu riste.”.(LE GOFF. In: BREMMER; ROODENBURG, 2000, 
p. 76) 

 

Ainda de acordo com Le Goff, o grego possui duas palavras derivadas 

da mesma raiz: gélân e Katagélan. Gélan é riso natural e Katagélan, o riso 

malicioso. O latim possuía risus, e, assim como grego, possuía uma palavra 

para sorriso, risus lenis.  

 Rocha (2005, p. 17-20) compara as visões de Aristóteles, Cícero e 

Quintiliano, ressaltando que partem da tese de que “o riso tem sua sede em 

alguma deformidade e alguma torpeza, associando-se novamente o riso a 

pejorativo”. Segundo ela, na Idade Média, já que não há na Bíblia indicação de 

que Jesus rira, o riso era condenado nos textos teológicos, sendo tolerado 

apenas depois da domesticação pela Igreja. O riso acaba por significar 

elemento caracterizador do homem: difere-o dos animais porque confere a ele 

o caráter superior ao mundo físico e irracional e difere-o de Deus por afastá-lo 

do transcendental e eterno. 

Saliba (2002), ao referir-se aos “três mais importantes ensaios sobre a 

natureza do humor e do cômico escritos no início do século passado” (p. 21), 

faz  uma breve apresentação das teorias de Bergson (2001 [1900]), Freud 

(1969 [1905]) e de Pirandello (1908)6. Segundo ele, Bergson, detendo-se 

                                                             
6
 Saliba (2002), em nota, afirma ter utilizado a publicação O humorismo, em Pirandello. Do 

teatro ao teatro. Org. e trad. J. Guinsburg. São Paulo, Perspectiva, 1999, p. 41-178, além de 
prefácios, acréscimos e notas contidas na edição organizada por Ildefonso Grande, El 
humorismo, Madri, Aguillar, 1956. 
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fundamentalmente no aspecto social da comicidade, cuja função seria produzir 

uma espécie de catarse, esvaziando e equilibrando as tensões sociais, aponta, 

entre outros, o processo da inversão. Determinada situação é cômica no 

momento em que os papéis se invertem. O cômico seria produzido a partir 

deste processo psicológico em que se invertem e se sobrepõem as dimensões 

espácio-temporais, da rigidez quase mecânica dos sentidos e da inteligência. 

Desta forma, “continuamos a ver o que não está mais à vista, ouvir o que já 

não soa, dizer o que não convém, enfim, adaptar-nos a certa situação passada 

e imaginária quando deveríamos ajustar à realidade atual” (p. 22).  

Como se vê, Bergson realça a função social, o sentido coletivo do riso e 

do cômico. Para ele, o riso tem significação social, sua essência não estaria 

apenas no terreno do cognitivo, mas no terreno da sociedade. 

 Saliba faz referência ao livro O chiste e suas relações com o 

inconsciente, publicado em 1905, em que Freud observou a comicidade difusa 

na conversação cotidiana, no chiste, na piada ou na palavra espirituosa. 

Analisa ainda, de forma detalhada, as técnicas de produção do chiste, com a 

intenção de identificar o sentido original, encoberto pelo jogo de conceitos ou 

palavras, talvez mistificado pelo próprio efeito da linguagem.  

Freud concebia que havia nos efeitos do riso uma compensação da 

energia gasta continuamente na manutenção das proibições impostas pela 

sociedade e internalizadas pelos indivíduos. Sobre Freud, Saliba ainda 

acrescenta que também estudou os efeitos tranquilizadores e positivos das 

técnicas humorísticas, fazendo observações sobre as estratégias de humor. 

Segundo Saliba (2002, p. 23), Freud sustentava que um comediante, quando 

conta uma anedota, inicia deliberadamente com a intenção de criar nos 

ouvintes uma tensão, intensificada até chegar a um desfecho do tipo “guilhotina 

verbal”, causando a quebra da expectativa. 

 Saliba (2002, p. 24), comentando o ensaio de Pirandello sobre o 

humorismo, publicado em 1908, realça que ele havia iniciado pela ideia de que 

as imprevisíveis rupturas da realidade na qual vivia eram as causas do riso. Ele 

afirma que Pirandello entendia que o cômico nasce da constatação do 

contrário, como no exemplo da senhora idosa, já bem velha, que se cobre de 

maquiagem, vestindo-se como uma moça e pintando os cabelos, 

representando o oposto do que deveria ser, quebrando expectativas. 
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 O autor apresenta a distinção entre cômico e humorístico defendida por 

Pirandello, em que para passar da atitude cômica para a atitude humorística 

seria necessária a renúncia ao distanciamento e à superioridade. Existe 

humorismo quando o leitor se identifica com o personagem, podendo imaginar-

se no lugar dele.  

 Na piada citada acima, o humorismo acontece a partir do momento em 

que o sujeito pensa “que também poderia estar no lugar da velha” (p. 24). Para 

Pirandello (apud SALIBA, 2002, p. 25), “O humorismo consistiria, então, no 

sentimento do contrário, provocado pela reflexão, que não se oculta nem se 

converte em forma de sentimento, mas em seu contrário, em sua negação”, a 

qual acompanharia o sentimento da mesma forma que uma sombra. Assim, o 

humorismo estaria na reflexão que ocorre antes ou depois do evento cômico, 

mantendo a possibilidade do contrário, ainda que com a eliminação do 

distanciamento e da sensação de superioridade. 

 Na próxima seção, levantar-se-ão algumas ponderações sobre o fato de 

ser ou não o riso um fenômeno cultural, além de situá-lo na história da 

produção literária do Brasil. 

 

2.3. Humor no Brasil – uma perspectiva histórica        

 

 Este capítulo tem como principal referência a pesquisa de Rui (1979). 

Em trabalho de investigação do humor brasileiro, o autor – é importante 

lembrar – propõe-se a levantar produções de caráter humorístico em “períodos 

históricos já encerrados”. Assume a perspectiva do humor em sentido amplo, 

concebendo-o como “tudo quanto pode ser dito, escrito ou praticado com a 

intenção de fazer rir, sorrir ou apenas divertir mentalmente” (p. 9). 

 Antes de discorrer sobre alguns registros do riso produzido no Brasil, 

faz-se necessário reforçar o seu caráter universal, como defende Possenti 

(2010). O autor (p. 140) postula que “o que faz rir deriva da técnica, não do 

conteúdo do texto humorístico”, partindo da constatação de que textos iguais 

fazem rir em línguas diferentes. 

 Aliás, tomando Minois (2003) como referência, Possenti reitera que não 

só temas como muitas técnicas se repetem em todas as culturas. Outros 

fatores, como a forma de manipular o material linguístico ou as situações a 
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partir das quais os textos humorísticos funcionam interfeririam no 

processamento textual. 

 Talvez o que cause a impressão de ser o humor cultural seja a 

manifestação clara de seu funcionamento, o riso. Se ele não se dá, atribui-se 

equivocadamente o fenômeno à diferença de ordem cultural. 

 O autor insiste na afirmação de que o discurso humorístico apela a um 

saber, a uma memória – não necessariamente a uma cultura específica, o que 

se repete com outros textos, não apenas os humorísticos. O aspecto cultural 

seria um dos elementos envolvidos na construção do sentido. 

 Peixoto (1944, p. 19), embora defenda que haveria condições mais ou 

menos propícias “de meio e até de raça, bem que não sejam exclusivas e 

especiais” para o humor, ressalta o seu aspecto abrangente: “nem moderno 

nem antigo, de todos os tempos; nem inglês ou alemão, senão cosmopolita: 

universal, humano”.  

 O autor chega a mencionar certas preferências literárias próprias dos 

países, alegando que os espanhóis careceriam de epopeias, os italianos 

seriam pobres em romances, os franceses dominariam a ironia, os ingleses 

teriam uma preferência pelo “humour”. Ele desenvolve a sua tese 

argumentando que se Rabelais seria o primeiro grande humorista moderno, 

Cervantes seria o maior humorista de todos os tempos, assim como os mais 

numerosos e originais humoristas estariam na Inglaterra.  

 E como ocorre no Brasil? Ressalve-se que se apresentará sucinta 

pesquisa sobre apontamentos sobre o riso desde a sua colonização, apenas 

com o propósito de situar o país no panorama mundial. Segue-se então uma 

amostragem dos registros do riso entre os séculos XVI e XX neste país, ainda 

que não se discuta se há ou não formas de humor realmente características 

deste ou daquele lugar. 

 Rui (1979) faz referências a vários exemplos de produções de caráter 

humorístico, não só de literatos conhecidos, como também de todo e qualquer 

autor que tenha contribuído para demonstrar como se produzia o riso no Brasil. 

É importante esclarecer que fazer um levantamento completo dependeria de 

investir em pesquisa específica, o que fugiria aos propósitos deste trabalho. 

Assim, fez-se uma necessária seleção, para se apresentar realmente uma 

pequena mostra.  
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 Com o seu trabalho, procurou demonstrar vestígios de humor desde o 

primeiro contato do país com a civilização, não se restringindo a ações dos 

portugueses ou outros cronistas, mas também apontando exemplos de várias 

situações de caráter humorístico por parte dos indígenas. Na sua concepção, 

ainda que lamente não haver material específico para registro oficial, aponta 

fontes em que vai buscar a comprovação de que os índios tinham senso de 

humor filosófico e que entre eles também havia manifestação de outras 

modalidades de humor, como a ironia. Enumera humor lírico, humor negro e 

humor folclórico indígena, referindo-se a textos de Jean de Lery, Montaigne, 

Gonçalves Dias e Hans Staden, dentre outros. 

 Identifica também o humor nos negros, principalmente nos provérbios e 

canções. Descreve produções de portugueses, em especial com os provérbios 

e ditos espirituosos. Cita Anchieta com os autos e canções de cunho religioso. 

 Gregório de Matos (Bahia – 1633-1696) é apresentado como o primeiro 

humorista brasileiro, o que se reforça com as observações de Helena (1980, p. 

71): “O seu riso debochado e destemido frente ao poder (da palavra e dos 

mandatários) se inscreve em nossa cultura como um primeiro passo em 

direção ao que denominamos ‘discurso antropofágico’.” 

 Também no período literário a seguir, pode-se verificar produção de 

humor, inclusive pelos inconfidentes, dentre os quais se destacam as Cartas 

Chilenas, pautadas pelo caráter satírico. 

 Destaque-se o ano de 1837, ano em que surgiram as primeiras 

caricaturas na imprensa brasileira, de acordo com a História da Caricatura no 

Brasil, de Hernan Lima (apud RUI, 1979, p. 78). Segundo este autor, a 

caricatura  pioneira teria sido uma sátira a José Martiniano da Rocha, jornalista 

que aceitou redigir o Diário Oficial, contrariando outros profissionais da época. 

 Em se tratando de caricaturas, é necessário citar o grande brilho das 

revistas de humor para adultos, entre elas O Malho (1902), Careta (1908) e 

Dom Quixote (1917) e apresentar alguns caricaturistas, tendo alguns deles 

colaborado com tais publicações. Por exemplo, Raul Pederneiras, o Raul (Rio 

de Janeiro – 1874-1953) e Calixto Cordeiro (Rio de Janeiro – 1898-1957) – 

este tendo tornado famosa a seção na Imprensa O Perigo do Trocadilho, em 

que um garoto explicava um fato qualquer, por meio de uma série de 

trocadilhos. Vale citar ainda Luís Peixoto (Rio de Janeiro – 1894-1973), 
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caricaturista e coautor de músicas popularíssimas como Tome Polca e Ai, Ioiô, 

além de José Carlos de Brito e Cunha, conhecido por J. Carlos (Rio de Janeiro 

– 1884-1950), o qual se dedicou à caricatura e à ilustração nas mais populares 

revistas do tempo. 

 Saliba (2002) afirma que, no período imperial, cerca de sessenta 

revistas ilustradas chegaram a circular no Rio de Janeiro, as quais, de maneira 

peculiar, misturavam a charge com uma espécie de história em quadrinhos, 

numa produção bastante rica e fértil. Com a modernização da imprensa, 

ganhou dimensões novas a representação cômica da vida na sociedade 

brasileira. O autor lembra, porém, que a tradição da representação humorística 

já existia, desde a sátira jornalística da Regência e dos folhetins do Segundo 

Reinado.   

 Pode-se reconhecer o humor nos poetas e romancistas do Romantismo, 

destacando-se as figuras de Castro Alves (Bahia – 1847-1871), José de 

Alencar (Ceará – 1829-1877) e Martins Penna (Rio de Janeiro – 1815-1848), o 

fundador do teatro nacional, além de Manuel Antônio de Almeida (Rio de 

Janeiro – 1831-1861), dentre outros.  

 Na segunda metade do século XIX e início do século XX, destaque para 

Machado de Assis (Rio de Janeiro – 1839-1908), de que Rui (1979) transcreve 

algumas passagens, afirmando que o humor estava sempre presente 

principalmente em suas últimas obras, o que se pode verificar mesmo 

folheando-as ao acaso. Todavia, chama a atenção para o fato de que, em 

Machado, a maior expressividade está não apenas em frases soltas, mas em 

passagens inteiras, como sugere constatar em diversos momentos de 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo. Peixoto (1944, p. 172) 

refere-se a Machado como o nosso grande humorista, nomeando-o discípulo 

de Sterne, no ‘humour’, e de Merimée, no estilo. 

 Aponta na sequência exemplos em Aluísio Azevedo (Maranhão – 1857-

1913), Lima Barreto (Rio de Janeiro – 1881-1922), Olavo Bilac (Rio de Janeiro 

– 1865-1918) e Luís Murat (Rio de Janeiro – 1861-1929), dentre outros. Inclui 

os dois últimos no que ele chama de uma espécie de belle époque de 

trocadilhos, perfis, triolés, epitáfios, acrósticos e reclames em verso, ligados à 

boemia do tempo. Apresenta  Artur Azevedo (Maranhão – 1855-1908) como 
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figura máxima do humor belle époque, tendo deixado muitos textos de sucesso, 

como O Plebiscito e A Capital Federal. 

 A respeito das primeiras décadas do século XX, sobressai o primeiro 

período modernista, marcado por evidente caráter irônico, seja em Oswald de 

Andrade (São Paulo – 1890-1954), em Mário de Andrade (São Paulo – 1893-

1945) ou em Alcântara Machado (São Paulo – 1901-1935). Dentre outros, 

destaca Alexandre Marcondes Machado, o Juó Banarére (São Paulo – 1892-

1953), com produção intensa de paródias de vários autores clássicos. 

 Pondera que, independente do movimento da Semana de Arte Moderna, 

antes da quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque e da intensificação do 

desgaste político no Brasil, o humor evoluía. Impulsionava-se por outros fatores 

como o cinema, o disco, o esporte, o rádio e outros elementos de diversão para 

consumo do povo. Vivia-se um momento em que se emergia da guerra e das 

epidemias, anteriores a 1920, e o humor teria papel importante. 

 Dentre vários exemplos, cita o crítico literário Agripino Grieco (Rio de 

Janeiro – 1888-1973) como figura de alto senso de humor, tendo produzido 

“tiradas” como: “O Jorge Amado trocou Gabriela por Teresa Batista. É o 

lenocínio literário.” Menciona outra construção, sobre obra de Gilberto Freire: 

“[...] Casa Grande e Senzala é um livro bem pensado e mal escrito. Pensado 

na casa grande e escrito na senzala.”. 

 Mais uma vez, o autor não se refere aos intelectuais. Deixa entrever o 

cômico popular. Em determinado momento, a respeito da Revolução de 30, em 

que muitos representantes do governo foram presos, refugiaram-se em 

embaixadas ou tentaram fugir, registra que o povo não perdia o senso de 

humor e inventava histórias burlescas.  

 Também não exclui a era do rádio com os atores humoristas, como 

Babosa Júnior em Barbosadas e a dupla Lauro Borges – Castro Barbosa, nem 

o período de maior efervescência dos compositores populares, dentre eles 

Lamartine Babo (Rio de Janeiro – 1904-1963), Noel Rosa (Rio de Janeiro – 

1910-1937) e Ari Barroso (Minas Gerais – 1903-1964). Neste período têm 

importância também, entre outros, Oscar Lourenço Jacinto da Imaculada 

Conceição Teresa Dias, o Oscarito (Málaga, Espanha – 1906-1970) e 

Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande Otelo (Minas Gerais – 1915-
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1993). Ambos estrelaram inúmeros peças teatrais e filmes, especialmente as 

chanchadas, marco do cinema nacional. 

 Destaca Aparício Torelly (Rio Grande do Sul – 1895-1971), humorista da 

Imprensa, sobre quem afirma que nenhum outro teria alcançado maior 

popularidade. Era conhecido também por Aporelly e Barão de Itararé, tendo 

sido preso diversas vezes por escrever sátiras políticas e por aproximar-se do 

marxismo. É autor de frases de humor, como: “Este mundo era redondo. Mas 

agora está ficando chato.”.  

  Em seu estudo, refere-se ainda a Monteiro Lobato (São Paulo – 1882-

1948), principalmente com o personagem Jeca Tatu e o ciclo do Sítio do 

Picapau Amarelo, atribuindo-lhe o papel de um dos maiores impulsionadores 

da literatura infantil de humor, com Narizinho Arrebitado, O Marquês de Rabicó, 

Histórias de Dona Benta. 

 José Lins do Rego (Paraíba – 1901-1957), Graciliano Ramos (Alagoas – 

1892-1953), Marques Rebelo, pseudônimo de Eddy Dias da Cruz (Rio de 

Janeiro – 1907-1973), Oduvaldo Vianna (São Paulo – 1892-1972) e Manuel 

Bandeira (Pernambuco – 1889-1968) também são apontados por seu senso de 

humor, alguns com destaque na vida privada. Estabelece sempre alguma 

relação com o riso em passagens de suas obras. De Manuel Bandeira, por 

exemplo, transcreve os poemas Pneumotórax e Rondó dos Cavalinhos. 

 Trata ainda de Érico Veríssimo (Rio Grande do Sul – 1905-1975), de 

Orígenes Lessa (São Paulo – 1903-1977) e do comediógrafo Silveira Sampaio 

(Rio de Janeiro – 1914-1964), ressaltando a atuação deste também na 

televisão e na autoria de filmes e shows. Nesta área de entretenimento em 

geral, reitera os programas radiofônicos, dentre eles A Cidade Se Diverte, de 

Haroldo Barbosa, e Balança Mas Não Cai, de Max Nunes, criador do quadro do 

primo rico e do primo pobre. Em relação à televisão, ainda que o ator-autor não 

seja alvo de seu estudo, chega a referir-se a Chico Anísio (Ceará – 1931-

2012), o qual teria atingido imensa popularidade, com uma extensa galeria de 

tipos. 

 De Stanislaw Ponte Preta, pseudônimo de Sérgio Porto (Rio de Janeiro 

– 1923-1968), faz alusão a várias obras, em diversas áreas, como a crônica e a 

composição de música popular, a crônica de imprensa, a redação humorística 

para a rádio e a televisão, nesta chegando a figurar pessoalmente. Dentre 
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muitas obras,  destacam-se Festival de Besteira que Assola o País e o 

antológico Samba do Crioulo Doido. 

 Sobre Guimarães Rosa (Minas Gerais – 1908-1967), realça o seu humor 

em situações pouco comuns e em redação mais elaborada. Refere-se ao 

barroquismo de estilo, mesclado de expressões regionalistas. Deixa entrever 

que sua estratégia para atingir o riso seria altamente rascante, demonstrando-o 

com um trecho de Famigerado. 

 Entre os últimos autores apresentados pelo autor, cita-se Oduvaldo 

Vianna Filho, o Oduvaldinho (São Paulo – 1936-1974), o qual destaca no 

campo do humor teatral. Segundo ele, no seu humor sobressai o fundo 

dramático ou de revolta contra o sistema capitalista, tendo sofrido alguns 

embaraços com as autoridades em função de suas tendências esquerdistas. 

 Certamente, desde aquele momento até a atualidade há muitas 

demonstrações de persistência do humor nas mais variadas formas, em 

especial se o termo for tomado com o sentido proposto por Rui (1979). Seja 

com os recursos da imprensa escrita, seja com rádio, seja com a televisão, seja 

com a internet, mais recentemente. Com o propósito de causar o riso, o 

ridículo, o sorriso, a gargalhada, a sátira, a crítica ou mesmo a diversão mental, 

o fato é que não faltam humoristas também no Brasil. Poder-se-iam citar, 

dentre muitos outros, nas mais variadas áreas, Millôr Fernandes (Rio de 

Janeiro – 1923-2012), Carlos Alberto de Nóbrega (Niterói – 1936), Renato 

Aragão (Sobral – 1936), Jô Soares(1938) e Luis Fernando Verissimo (Porto 

Alegre – 1936). Este último corresponde ao tema do capítulo a seguir. 

     

3. Verissimo: uma celebração da Língua Portuguesa7  

 

Luis Fernando Verissimo nasceu
8
 em 1936, em Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul. Iniciou seus estudos em Porto Alegre e completou-os na 

                                                             
7
 Título proposto com base em artigo de Pereira (Valente, 1999).  

8
 Serviram de fontes para a pesquisa de caráter biográfico e bibliográfico do autor, além das 

citadas na bibliografia deste trabalho, os seguintes endereços eletrônicos, todos acessados em 
27/12/10:  
http://portalliteral.terra.com.br/verissimo/, 
www.releituras.com/lfverissimo_bio.asp, 
www.pensador.info/autor/Luis_Fernando_Verissimo/, 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luis_Fernando_Verissimo,  

http://portalliteral.terra.com.br/verissimo/
http://www.releituras.com/lfverissimo_bio.asp
http://www.pensador.info/autor/Luis_Fernando_Verissimo/
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Roosevelt High School de Washington, Estados Unidos, onde também estudou 

Música. Jornalista e escritor, tem mais de sessenta  livros publicados, entre os 

quais O Popular, Ed Mort, O Analista de Bagé, A Mãe do Freud, O Suicida e o 

Computador, o romance O Jardim do Diabo, Comédias da Vida Privada, Novas 

Comédias da Vida Privada, Comédias da Vida Pública, Novas Comédias da 

Vida Pública - A Versão dos Afogados e, Comédias da Vida Privada – Edição 

Especial para Escolas, muitos publicados pela LPM, a sua primeira editora.  

Vários dos seus livros têm sido reeditados pela Editora Objetiva, editora 

de sua obra desde 2000, quando se assinou “um dos contratos literários mais 

importantes daquele ano e também da história do mercado editorial brasileiro” 

(LAHM, 2006, p. 96). As Mentiras que os Homens Contam, Comédias para se 

Ler na Escola, O Melhor das Comédias da Vida Privada, Mais Comédias para 

se Ler na Escola, O Opositor, Banquete com os Deuses, O Espião e Diálogos 

Impossíveis estão entre as publicações mais recentes, as quais colaboraram 

para que alcançasse mais de cinco milhões de exemplares vendidos.  

O autor tem textos de  ficção e crônicas publicados nas revistas Playboy, 

Cláudia, Domingo (do extinto Jornal do Brasil) e nos jornais Zero Hora, Folha 

de São Paulo, O Globo, entre outros. 

Parte de sua obra foi traduzida para outros países, o que o tem tornado 

um escritor cada vez mais conhecido e reconhecido também no exterior, 

sucesso que o acompanha há bastante tempo, inclusive entre acadêmicos. Em 

1982, a publicação de O Gigolô das Palavras inspirou o filólogo Celso Pedro 

Luft a batizar com o mesmo nome uma série sobre gramática, publicada em 

sua coluna no jornal gaúcho Correio do Povo. 

A edição de sua obra em outras línguas e sua participação em diversos 

festivais nacionais e internacionais de literatura levaram-no a ser convidado, 

em 2005, para o Colóquio Internacional La Langue Portugaise, le Brésil, la 

Lusophonie, la Mondialisation Linguistique: um nouveau regard, ao lado de 

escritores de Moçambique, Timor-Leste, Portugal, Cabo Verde, Guiné Bissau, 

São Tomé e Príncipe e Angola, no Palácio de Luxemburgo, em Paris. 

                                                                                                                                                                                   
http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u487.jhtm,   
http://www.objetiva.com.br/autor_ficha.php?id=264. 
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Em uma de suas tantas entrevistas, Verissimo afirma que o fato de ter 

convivido bastante tempo com outras línguas durante a sua formação pode ter 

contribuído fortemente para que encare a língua portuguesa de uma forma 

diferente, influenciando a sua maneira de escrever. 

De acordo com Bordini (1996, p. 99-106), editora responsável pelas 

coleções infanto-juvenis da L&PM Editores, ele é um sujeito traiçoeiro. Sua 

perspicácia em analisar a alma humana e suas limitações (e ilimitações) e em 

passar isso ao leitor de forma transparente tornam suas obras incomparáveis. 

Sua visão do mundo e dos fatos que acontecem, suas implicações 

escondidas, seus comentários sobre acontecimentos banais e não tão banais, 

tudo é encantador. Oliveira (2003, p. 1) refere-se à lindíssima apresentação da 

obra de Verissimo por Ana Maria Machado para a edição de Comédias para se 

Ler na Escola (2001), enfatizando as analogias que a professora faz entre o 

livro e relacionamentos amorosos, propondo uma espécie de flerte com o livro. 

A autora concorda com a perspectiva, crendo que os jovens casam com 

os textos de Verissimo. Vivem uma felicidade eterna, já que os adolescentes 

também gostam de ler histórias bem contadas em que reconheçam as 

situações do cotidiano, em que se reconheçam com suas dúvidas e angústias. 

Exalta a competência linguística de Verissimo, defendendo ser ele exímio em 

jogar com as possibilidades da língua: 

 

O cronista, como espião da vida, passa a ser o porta-voz do leitor, que mergulha 
nesses textos de aparente simplicidade e se deixa levar por um interlocutor 
ardiloso que nos faz acreditar no “acaso”, estratagema utilizado para camuflar a 
consciência crítica do momento histórico. [...] Eis Verissimo - o cronista-poeta e 
seu magistral domínio da linguagem -. Eis o reciclador de palavras, que, colocadas 
em prosa e em verso, nos guiam pelos sedutores caminhos da leitura. (OLIVEIRA, 
2003, p. 1 e 5) 

   

Machado (2001) diz que as situações retratadas por ele podem até ser 

cotidianas, mas os ângulos geralmente são insólitos e inesperados, muitas 

vezes reforçando aquilo que se espera com pitadas de exagero, fazendo da 

caricatura um retrato realista pelo avesso. A autora procura descrever o 

processo de construção dos textos, assinalando em Verissimo o seu magistral 

domínio da linguagem e do ritmo da narração. Alerta para a sua admirável 

economia no uso das palavras, tornando tudo enxuto. Nada sobra. Adverte 
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que, no país do barroco, Verissimo destoa por ser quase minimalista. Refere-se 

à valorização por parte de Drummond do que ficou simples, não do que nasceu 

simples, para ressaltar o trabalho consciente de Verissimo, marcado por 

atenção impiedosa, muito trabalho e consciência aguda de como contar. 

Mesmo em um momento delicado, como em final de 2012, período em 

que esteve internado por conta de uma gripe que evoluiu para um quadro de 

infecção generalizada9, Verissimo mantém o seu humor afiado. Ainda em meio 

a tratamento intensivo de fisioterapia, conforme o próprio autor, reaprendendo 

a levantar, andar e sentar, volta a publicar as suas crônicas. No texto, intitulado 

“Desmoronando”, em dado momento, depois de desmoronar junto com o prédio 

de lata, ouve a voz do médico “perguntando se eu sabia onde estava. ‘Hospital 

Moinho de Ventos’, arrisquei. Acertei. Lá juntaram as minhas partes, me 

espanaram e mandaram para casa. E eu não disse para ninguém que deveria 

estar morto.” (O Globo, 3/1/13)10 

Na entrevista, questionado sobre declaração ao jornal Folha de São 

Paulo, em novembro de 2011, circunstância em que dissera que a morte é 

“uma injustiça”, Verissimo insiste, em seu estilo característico: “A morte é uma 

sacanagem. Sou cada vez mais contra.”   

Pereira (In: VALENTE, 1999), falando sobre alguns mestres em língua 

portuguesa, seleciona gente que a trata bem, citando Verissimo como um autor 

que talvez seja, na atualidade, um dos que melhor manipula a língua 

portuguesa. A autora ressalta a proposta de celebração da língua, justificando 

suas escolhas, mormente por Verissimo imortalizar a língua em estado de 

graça. Ainda que se constate emprego de técnica impecável, seus textos são 

pura emoção. 

Valente (1999, p. 57 e 60), em artigo que trata de metáfora, campo 

semântico e dialética, referindo-se a dois de seus textos, Grunhido eletrônico11 

                                                             
9
 Informações baseadas em texto e entrevista de Giuliana de Toledo, em colaboração para o 

Jornal Folha de São Paulo, disponível no endereço eletrônico: http://www.literal.com.br/luis-
fernando-verissimo/conteudo-luis-fernando-verissimo/na-imprensa-a-morte-e-uma-sacanagem-
sou-contra-diz-luis-fernando-verissimo-em-entrevista/. Acesso em 13/2/13. 
10

 Disponível em http:<//oglobo.globo.com/opiniao/desmoronando-7183936>. Acesso em 
13/2/13. 
11

 Revista Domingo, Jornal do Brasil, s/d. 

http://www.literal.com.br/luis-fernando-verissimo/conteudo-luis-fernando-verissimo/na-imprensa-a-morte-e-uma-sacanagem-sou-contra-diz-luis-fernando-verissimo-em-entrevista/
http://www.literal.com.br/luis-fernando-verissimo/conteudo-luis-fernando-verissimo/na-imprensa-a-morte-e-uma-sacanagem-sou-contra-diz-luis-fernando-verissimo-em-entrevista/
http://www.literal.com.br/luis-fernando-verissimo/conteudo-luis-fernando-verissimo/na-imprensa-a-morte-e-uma-sacanagem-sou-contra-diz-luis-fernando-verissimo-em-entrevista/
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e Sexo e futebol12, afirma que o processo de elaboração se dá de forma 

autêntica e brilhante. 

Possenti (1998, p. 128), também aludindo a um texto de Verissimo, 

comenta o humor como resultado de estratégias conscientemente empregadas 

pelo autor, nesse caso, no texto Irmãos13. Segundo o autor, Verissimo 

manipula os itens lexicais do domínio da dêixis de forma especial, defendendo 

a tese de que leitor algum pode duvidar de que Verissimo fez o que fez 

sabendo que estava repetindo a técnica. 

Em ensaio em que discute as causas do riso, Possenti (2010, p. 126) 

analisa recursos explorados por Verissimo em uma das histórias de Ed Mort, 

personagem que representa uma caricatura de detetives. Destaca aspectos da 

sua técnica, por exemplo, fugindo ao lugar comum da simples ambiguidade das 

palavras e da vulgaridade explícita. Pelo contrário, o autor exalta o emprego de 

advérbios com funções inusitadas, para marcar a fala da cliente e o comentário 

do narrador, a que o estudioso se refere como, do ponto de vista da exploração 

de recursos de linguagem, o ponto alto do texto.   

Jaguar14, do semanário O Pasquim, em depoimento sobre o autor, 

declara que Verissimo é uma fábrica de fazer humor. Muito e bom. De acordo 

com ele, o campeão do humor trabalha como um mouro (se é que os mouros 

trabalham). Cita, fazendo comparação, que, diante da rotina intensa e 

produção, Stanislaw Ponte Preta afirmava só poder levantar os olhos da 

máquina de escrever para pingar colírio.   

Em artigo intitulado O autor que é uma paixão nacional (revista Veja, 

12/3/03, online d), de autoria de Carlos Graieb, matéria referida na capa com a 

expressão O bem-amado, chama-se a atenção dos leitores para o sucesso de 

Verissimo. Publica-se: “A arte de fazer uma radiografia bem-humorada da alma 

do brasileiro transformou Luis Fernando Verissimo num campeão da literatura”. 

Segundo Graieb, Verissimo pratica aquilo que Manuel Bandeira chamou de 

puxa-puxa. Ou seja, é capaz de arrancar um bom texto de qualquer miudeza. O 

articulista aponta, porém, a vida privada do brasileiro como seu tema 

fundamental. 

                                                             
12

 Jornal do Brasil, 10-9-98. 
13

 O analista de Bagé, LPM, 1981. 
14

Transcrição de biografia publicada no endereço eletrônico 
<www.releituras.com/lfverissimo_bio.asp>, acessado em 27/12/10. 

http://www.releituras.com/lfverissimo_bio.asp
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Sejam as situações em torno do namoro, do casamento, do sexo, das 

infidelidades, do choque de gerações, Graieb resume-as como um prato cheio 

para o escritor, sem que, em qualquer momento, seu humor especial destile 

raiva, ainda que possa ser bastante incisivo.    

 Embora o destaque como um autor popular, tendo sido, 

preconceituosamente, identificado durante muito tempo apenas como 

humorista, o artigo faz ressalvas quanto ao sentido de tal termo, exaltando o 

seu estilo elegante, considerando-o um popular dos mais refinados. 

Não bastassem as ricas experiências em aulas de Língua Portuguesa 

com os textos de Verissimo, as observações críticas dos mais diversos autores 

poderiam justificar a análise de seus textos, tanto em termos de aplicação 

didática como em termos acadêmicos. É importante ressaltar que, por mais que 

haja muitas pesquisas acadêmicas em torno da obra de Verissimo, não se tem 

conhecimento de qualquer outro estudo sobre textos do autor com base nas 

concepções teóricas de Eugenio Coseriu.  

Espera-se que o trabalho proposto, centrado nas comédias do autor, 

represente contribuição à área de Letras, seja pela preocupação com o 

estímulo à leitura na escola, seja pelo reconhecimento das marcas linguísticas 

que permeiam a construção textual e discursiva do humor. É válido enfatizar 

que as comédias de Verissimo constituem textos maiores que as piadas, além 

de não empregarem o recurso da imagem, alvos preferidos dos estudos de que 

se tem conhecimento.  

 Na sequência, apresentar-se-ão os conceitos básicos da linguística 

coseriana, de modo a se fundamentar no nível teórico a hipótese para a 

construção do humor. 

 

4. Eugenio Coseriu: uma mudança radical na perspectiva linguística 

 

Eugenio Coseriu muitas vezes é confundido como apenas mais um 

estruturalista, continuador das idéias de Saussure. Ignora-se o fato de que 

suas concepções não coincidem com o ideário do mestre de Genebra, 

conforme afirma Johannes Kabatek, Diretor do Arquivo Eugenio Coseriu da 

Universidade de Tübingen (www.coseriu.com).  
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Segundo Kabatek, em Prólogo do livro Linguagem e Discurso 

(COSERIU e LAMAS, 2010), a imagem de Coseriu como estruturalista é falsa, 

já que o linguista “apenas tomou as ideias saussureanas como ponto de partida 

metodológico, e não a doutrina de Saussure como um todo” (p. 7). 

Uma das suas maiores contribuições para a linguística, de acordo com o 

próprio Coseriu, é a apresentação da mais básica de suas tricotomias, que ele 

mesmo toma como bastante simples e correspondente à intuição dos falantes. 

Refere-se à distinção entre três níveis linguísticos: o nível universal do falar em 

geral, o nível histórico das línguas e o nível individual dos textos. 

O estruturalismo hermético limita-se ao nível histórico, enquanto Coseriu 

propõe, nas palavras de Kabatek (COSERIU e LAMAS, 2010, p. 8) uma 

“linguística integral”: uma linguística do falar em nível universal, uma linguística 

no nível histórico e uma linguística no nível individual. Kabatek (p. 7) ressalta 

que, ainda que Coseriu não seja “estruturalista” (grifo do autor), “adota a 

perspectiva estrutural em certos trabalhos”, ampliando a perspectiva de uma 

linguística de caráter estrutural a outros campos. 

Está-se diante de uma proposta teórica em que é insuficiente a 

abordagem em termos de uma linguística no nível da língua em seu aspecto 

abstrato, posto que não se considera cientificamente viável conceber o 

fenômeno linguístico que não parta do concreto, do falar. 

Coseriu (1979, p. 213) argumenta que “não há que explicar o falar do 

ponto de vista da língua, e sim vice-versa”. Invertendo o conhecido postulado 

de Saussure, Coseriu afirma ser necessário partir do terreno do falar para tratar 

de outras formas de manifestação da linguagem. Assim, a língua corresponde 

a “momento historicamente objetivo do falar”, é um aspecto do falar. Toma-se o 

falar como referência para a linguagem. 

Com o propósito de apresentar a linguística do falar em nível universal 

como necessária, Coseriu (p. 214) relaciona-a com a própria aceitação da 

tríplice dimensão: se há a linguística das línguas, ou seja, a linguística do falar 

no nível histórico, e uma linguística do texto – uma linguística do falar no nível 

particular, deveria existir também uma linguística que desse conta do falar em 

geral, uma linguística do falar no nível universal. Coseriu esclarece: 
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[...] em nossa opinião, a linguística do falar em sentido estrito seria uma linguística 
descritiva, uma verdadeira gramática do falar. E, precisamente, uma gramática 
indispensável tanto para a interpretação sincrônica e diacrônica da “língua” quanto 
para a análise dos textos. De fato, do ponto de vista sincrônico, a língua não 
oferece apenas os instrumentos da enunciação e de seus esquemas, mas 
também instrumentos para a transformação do saber em atividade; e, do ponto de 
vista diacrônico, tudo o que ocorre na língua só ocorre pelo falar. Por outro lado, a 
análise dos textos não pode ser feita com exatidão sem o conhecimento da 
técnica da atividade linguística, pois a superação da língua que ocorre em todo o 
discurso só pode ser explicada pelas possibilidades universais do falar.                                                                                      
(COSERIU, 1979, p. 214) (Grifos do autor)    

 

A chamada “gramática do falar” teria como objeto a técnica geral da 

atividade linguística, envolvendo aspectos verbais e não verbais, dos quais 

fazem parte o conjunto de operações denominado determinação e 

instrumentos circunstanciais reconhecidos como entornos.  

Tal abordagem foi proposta em artigo publicado por Coseriu em 

espanhol em 1957, no periódico alemão Romanistisches Jahrbuch, 

Determinação e entorno: dois problemas duma linguística do falar. O próprio 

Coseriu, conforme se aponta em nota no livro Linguagem e Discurso 

(COSERIU e LAMAS, 2010, p. 17), menciona no início de Textlinguistik ter 

introduzido nesse artigo o conceito de linguística do texto, afirmação refutada 

na mesma obra (p. 18). 

O autor ressalta o papel do artigo “Determinação e entorno” não como 

um antecedente da linguística do texto e sim um avanço da linguística integral. 

O texto em questão é considerado um marco da mudança radical de 

perspectiva da linguística, já que contribui fortemente para que se estude a 

linguagem não a partir da língua, mas a partir do falar. É preciso, portanto, 

partir do falar para explicar a língua. O primeiro momento corresponde ao falar, 

tomado como norma para todas as manifestações da linguagem. 

Coseriu (1992, p. 80) postula que toda a linguística corresponde a uma 

linguística do falar, já que se podem considerar também as línguas particulares 

como aspecto ou modalidade do falar. Com base em tal concepção, o autor 

estabelece uma relação entre os planos e níveis que se distinguem no falar e a 

correspondente competência linguística – definida como “um saber intuitivo ou 

técnico dependente da cultura nos três planos independentes entre si do falar 

em geral, da língua particular e do discurso ou texto.” ( p. 8) 

Apresenta-se, então, um gráfico com a divisão da competência 

linguística, de que se deverá destacar o nível cultural do falar, quer dizer, o 
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falar como atividade cultural e o saber transmitido que subjaz a essa atividade. 

Veja-se o gráfico: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             (COSERIU, 1992, p. 81) 

 

Coseriu defende que a linguagem envolve uma série enorme e complexa 

de elementos, inclusive extralinguísticos, constituindo-se o falar em atividade 

mais ampla que a língua: “utiliza suas próprias circunstâncias (enquanto a 

língua é circunstancial) e também atividades complementares não verbais” 

(1979, p. 215). Assim, não se pode ignorar que a mímica, os gestos e mesmo o 

silêncio, dentre outros elementos, interferem na atividade linguística. 

Entretanto, a linguística não deverá dar conta de todos os aspectos 

envolvidos no falar, ainda que tenhamos convicção da relevância de tais 

fatores. Faz-se necessária, inclusive, a distinção entre língua falada e escrita, 

esta entendida como mutilação daquela, em função de não dispor dos mesmos 

recursos. É o que se verifica em Mattoso (CÂMARA JR., 1985, p. 16) e pode-se 

entender em Carvalho (1967, p. 222), quando se refere ao ato linguístico como 

uma “simplificação extrema do fenômeno real da fala humana”. 

Bittencourt (2007/2008, p. 191) adverte que não se pode ignorar o 

quanto a escrita é uma tecnologia sofisticada, exigindo por parte do falante 

Capacidade geral de expressão 
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esforço não percebido por quem a domina. Dentre outros fatores, está a 

necessidade de recriação das circunstâncias que são próprias da situação de 

fala, como as propriedades da voz. Exige-se, portanto, muito trabalho para 

ensinar a técnica a quem normalmente está acostumado ao mundo dos sons.  

A professora lamenta o fato de a escola relegar a língua literária ao 

segundo plano, o que muitas vezes se justifica por se considerar o texto 

literário mais difícil, complexo. A dificuldade pode estar concentrada 

exatamente na impossibilidade do falante em conseguir lidar com os 

instrumentos de construção discursiva e nas estratégias utilizadas para 

apresentar a língua literária ao aluno. 

O ensino de português não deveria desconsiderar as diferenças entre 

língua escrita e falada, formal e informal, língua literária e exemplar – termo 

criado por Coseriu (1992, p. 164) e que se refere à modalidade que deve servir 

de modelo aos falantes em determinadas situações, caracterizadas pela 

preocupação com a correção. Não se deveriam ignorar outros traços do falar 

que certamente são intrínsecos ao desenvolvimento da competência 

linguística, incluída a capacidade de reconhecer elementos extralinguísticos 

pertinentes a um ato de fala.   

Coseriu (1992, p. 82) cita Hjemslev e Saussure como autores não 

contemporâneos que viram que o falar não se esgota na realização de uma 

língua concreta. Destaca um trabalho publicado em holandês como o único a 

representar certa importância quanto ao estudo do problema dos recursos 

extralinguísticos na fala, a publicação de Duijker, “Elementos extralinguísticos 

na fala”, em 1946.  

Coseriu alerta para o fato de que atividades extralinguísticas não só 

podem acompanhar como também completar e, inclusive, substituir o falar, o 

que é válido para a língua oral ou escrita. Para entender a proposição, basta 

levar em consideração textos escritos nos quais se inserem imagens ou 

desenhos ou mesmo os textos configurados graficamente das mais diversas 

formas, como os chamados poemas concretos. 

 Ainda se faz importante ao menos aludir ao nível biológico do falar, uma 

vez que se parte do princípio de que o falar é uma atividade primeiramente 

psicofísica, “condicionada fisiológica e psiquicamente” (COSERIU, 1992, p. 85). 

Trata-se deste nível quando, por exemplo, se diz que as crianças sabem falar 



45 
 

ou não falar, pois não se quer dizer se sabem ou não português ou espanhol, 

senão que não há domínio dos mecanismos psicofísicos do falar. A linguística 

também não deve ocupar-se de tais aspectos, objetos próprios da fisiologia, da 

psicologia e da medicina. 

O objeto de interesse da linguística, segundo as concepções coserianas, 

é o falar sob a forma cultural, que se pode diferenciar em três planos: 

1. O falar é comum a todos os homens, é um falar em geral; todos 

os homens adultos e normais falam. Mesmo o não falar constitui 

sentido. Coseriu (1992, p. 87) adverte que algumas línguas 

chegam a distinguir o “estar em silêncio” e o “deixar de falar”, 

como o latim, com os termos silere e tacere, respectivamente.  

2. O falar se realiza numa língua determinada, numa tradição 

histórica determinada, ainda que se esteja tratando de língua 

construída ou inventada. 

3. Todo falar apresenta-se como individual a partir de dois aspectos: 

por um lado, é executado sempre por um indivíduo, não é 

atividade em coro. Por outro lado, sempre se executa em uma 

situação única determinada, a que Coseriu chama de discurso. 

  

   Com base nesta linha de raciocínio, Coseriu (1992, p. 88) afirma ser 

possível, como ocorre com qualquer atividade cultural, conceber a atividade 

verbal também sob três pontos de vista, conforme se esclarece: 

 

1. Como atividade mesma, como falar e entender. É a linguagem 

enquanto enérgeia, como atividade em si, em que se cria saber 

linguístico novo ou se diz algo novo a partir de um já existente.  

2. Como competência, saber fazer, dínamis.  

3. Como érgon, produto criado pela atividade. É o texto ou obra a 

ser mantida na memória. 

 

Coseriu (1992, p. 22-25) faz referência a Humboldt (1963, p. 416-418), 

que, apropriando-se do conceito aristotélico, define enérgeia como atividade 

que precede a própria potência, chamada de dínamis e entendida como 
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atividade produtiva. A língua é antes enérgeia que produto, érgon, portanto, 

atividade criadora, que não repete simplesmente o aprendido. 

Partindo da relação entre os diferentes planos e pontos de vista, Coseriu 

enfatiza a distinção entre langue e parole, assinalando que muitas vezes há 

uma certa confusão quanto aos critérios que as distinguem. A langue 

corresponde ao plano histórico da língua; a parole, por sua vez, ao ponto de 

vista da atividade. Desta forma, a parole, o falar, envolve todos os planos, seja 

como falar em geral, seja como língua concreta, falar historicamente 

determinado, seja como texto, falar individual. Em todos os casos, vê-se o falar 

do ponto de vista da atividade.  

O autor, tomando o falante como medida de todas as coisas, procura 

comprovar a percepção do usuário da língua enquanto falar, mesmo que por 

intuição, em todos os planos. O falante reconhece a língua no plano universal 

quando, por exemplo, afirma que os animais não têm linguagem ou que a 

criança não sabe falar, referindo-se não a um idioma e sim à capacidade de 

falar, no sentido geral. 

Percebe no plano histórico o falar como uma manifestação em uma 

língua determinada, ao proferir afirmações, como: “ele fala português" ou “não 

sei falar inglês”. Quanto ao plano individual, o falante demonstra capacidade de 

identificação do falar quando distingue um falante do outro pela fala ou 

compreende diferentes intenções em situações diversas. 

Levando-se em conta a relação entre os planos em questão e os pontos 

de vista, Coseriu (1992, p. 91) define tanto saberes, competências, como 

produtos correspondentes a cada um dos planos. Assim, aos três planos ou 

níveis da atividade do falar se contrapõem três planos do saber linguístico: 

 

1. Ao saber correspondente ao falar em geral – “saber elocutivo” ou 

“competência linguística geral”. 

2. Ao saber correspondente ao falar em uma língua particular, 

determinada historicamente, saber histórico, portanto – “saber 

idiomático” ou “competência linguística particular”.   

3. Ao saber correspondente ao falar individual, habilidade de 

produzir textos em situações determinadas – “saber expressivo” 

ou “competência textual”. 
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Quanto aos produtos ou obras, Coseriu aponta como produto do falar 

em geral a totalidade de todas as manifestações; como produto do falar em 

uma língua particular, a língua particular abstrata, objeto da descrição da 

linguística, e como produto do falar individual o texto. Resume-se tal 

perspectiva no esquema a seguir:  

 

Planos/ 

Pontos de vista 

   

 Atividade 

Enérgeia 

Saber 

(competência) 

Dínamis 

Produto 

(obra) 

érgon 

Plano universal falar em geral saber elocutivo totalidade das manifestações 

Plano histórico língua particular saber idiomático língua particular abstrata 

Plano individual discurso saber expressivo texto 

                                                                                                     (COSERIU, 1992, p. 92) 

 

É preciso ainda, de acordo com a perspectiva coseriana, determinar 

conteúdos e juízos correspondentes a cada um dos planos. Em cada ato do 

falar há três planos do conteúdo: a designação, o significado e o sentido. Ou 

seja, cada ato de fala faz referência a uma realidade, ao mundo, de uma 

maneira geral; estabelece tal referência por meio de determinadas categorias 

gramaticais de uma língua particular; e em cada situação há uma função 

discursiva específica.   

A designação consiste no conteúdo específico do plano linguístico geral, 

remetendo a elementos da realidade, ao mundo extralinguístico; o significado 

situa-se no plano da língua particular, representando a apreensão da realidade 

em uma língua determinada. Por sua vez, o sentido, situado no plano do 

discurso, expressa-se mediante a designação e o conteúdo, entretanto 

ultrapassa os seus limites, envolvendo atitudes, intenções e suposições do 

falante. 

 A cada plano corresponde também um juízo: congruente ou 

incongruente, correto ou incorreto e adequado ou inadequado. No plano do 
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falar em geral, importa se o texto é inteligível, se está de acordo com uma 

determinada realidade extralinguística, num determinado contexto global. No 

plano da língua particular, importa se o texto atende ou não a preceitos de um 

idioma, se há correção ou não, tendo-se por referência um conjunto de regras. 

No plano do discurso, a noção de juízo diz respeito à adequação ou não 

a uma situação, considerando principalmente as circunstâncias envolvidas no 

falar, como, por exemplo, as expectativas do ouvinte/leitor e condições em que 

se dá o ato de fala. 

 Conteúdos e juízos apresentam autonomia: designações completamente 

diferentes podem ter o mesmo significado numa língua particular; pode haver 

distintos significados entre expressões da mesma língua com igual designação; 

certamente, um determinado significado, mesmo que pautado numa mesma 

designação, pode não ter o mesmo sentido em duas situações diferentes. 

 Quanto aos juízos, vale a ressalva de que textos congruentes e corretos 

não são obrigatoriamente adequados, assim como textos adequados não são 

obrigatoriamente corretos ou congruentes. É possível supor um texto correto e, 

ainda assim, incongruente ou inadequado, ou seja, os juízos são autônomos. 

 O esquema organiza a terminologia: 

    

Plano Juízo Conteúdo Saber 

falar em geral congruente/ 

Incongruente 

designação 

(referência) 

saber elocutivo 

língua particular correto/ 

Incorreto 

significado saber idiomático 

Discurso adequado/ 

Inadequado 

sentido saber expressivo 

                                                                                                                (COSERIU, 1992, p. 106) 

  

 A proposta da autonomia dos planos, juízos, conteúdos e saberes 

pressupõe a hipótese de uma linguística própria em cada nível, constituída de 

objetos específicos, correspondentes aos planos em questão. Portanto, 

reforça-se a pertinência de uma linguística do plano do falar em geral, uma 

linguística do falar historicamente determinado e uma linguística do 

texto/discurso. 
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 Coseriu (1980, p. 98) associa a distinção entre os planos de linguagem – 

o do falar em geral, o da língua e o do texto – a disciplinas linguísticas, já que 

as tarefas de cada disciplina variam conforme o nível a que se referem. Deste 

modo, haveria uma gramática geral – não uma gramática universal, mas uma 

teoria gramatical –, uma gramática descritiva – dessa ou daquela língua – e 

uma análise gramatical – de determinado texto.  Comumente, prioriza-se a 

gramática de caráter idiomático, no campo da linguística da língua, não só no 

ambiente escolar, como também entre os linguistas, “cuja atenção tem se 

concentrado até agora especialmente no nível histórico da técnica linguística” 

(p. 94). 

 Coseriu parte das concepções adotadas por Gabelentz (apud COSERIU, 

1992, p. 27-35), para quem a diferença entre as formas da língua corresponde 

a uma diferença de pontos de vista na linguística e, portanto, disciplinas 

linguísticas diversas. Gabelentz distingue língua como fala, como língua 

particular e como capacidade linguística, compreendendo manifestação 

individual; língua de um povo, de um grupo profissional; e bem comum da 

humanidade (grifos nossos). 

 Em suas publicações, mais especificamente em Lingüística del texto, 

Coseriu (2007, p. 87-88) discute a paternidade científica da linguística do texto, 

afirmando ser indiferente a uma disputa por direitos sobre a teoria, uma vez 

que em ciência o que importa é a verdade, não a reputação pessoal. 

Acrescenta que a teoria denominada “linguística do texto” havia tomado um 

rumo diferente da sua proposta no artigo Determinação e entorno, o que 

tornava irracional apresentar-se como seu precursor. 

 Declara que o seu projeto era traçar as linhas básicas de uma linguística 

de caráter integral, que desse conta do falar em geral, não apenas do texto, 

enfatizando a sua concepção de que, inevitavelmente, a divisão da linguagem 

em três níveis deveria contemplar o âmbito da linguística. Em cada nível, deve-

se entender o texto como autônomo, não sendo explicado completamente 

desde o nível do falar em geral nem desde o nível das línguas ou mesmo do 

discurso. É necessário analisá-lo a partir das três perspectivas, respeitando-se 

a autonomia entre elas. 

Na seção seguinte, apontar-se-ão aspectos constituintes da linguística 

de caráter universal, para que se possa entender mais claramente o conceito 
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de universo de discurso, elemento teórico imprescindível para a tese sobre a 

construção de sentido em textos de humor, com base nas concepções 

coserianas. 

 

4.1. Constituintes da linguística do falar em geral 

 

A atividade linguística, em cada ato, envolve as três dimensões 

propostas por Coseriu. Em função desse pressuposto, é possível tratar da 

análise do texto – considerado como um fenômeno linguístico e como atividade 

do falar – sob óticas diversas:  

  

Uma teoria da competência linguística que tenha uma base objetiva há de partir 
das comprovações ou considerações gerais, quer dizer, por uma parte, que a 
língua (1) é uma atividade humana universal que os indivíduos (2), como 
representantes de tradições comunitárias do saber falar (3), levam à prática 
individualmente, e, por outra parte, que uma atividade, portanto também a 
atividade do falar, pode ser considerada (a) como atividade, (b) como o saber em 
que se baseia essa atividade e (c) como o produto da atividade. (COSERIU, 1992, 
p. 74)   

 

Tal abordagem fundamenta-se numa mudança radical de perspectiva, 

na qual não basta a distinção tradicional entre língua (langue) e fala (parole), 

em que se parte da língua para compreender a fala. Preocupa-se com uma 

abordagem que possa dar conta da complexidade da atividade linguística como 

realização da fala, em todos os seus níveis, seja o universal, o histórico ou o 

individual.  

Coseriu (2007, p. 90) sinaliza que se deve seguir um princípio de análise 

básico: identificar  aspectos mais gerais, correspondentes ao plano universal, 

da linguagem, portanto; depois, aspectos do plano histórico, referentes à língua 

enquanto idioma, e, finalmente, aspectos do plano individual, no nível da fala 

concreta. 

Em verdade, trata-se de linguística do texto em três níveis: em um, o 

objeto de estudo são os textos como um nível de linguagem autônomo, 

independente da língua em que se expressam, nomeada por Coseriu (2007, p. 

117) linguística do texto propriamente dita. O segundo nível equivale à 

linguística do texto, cujo objeto é o texto sob o prisma da estruturação 



51 
 

idiomática, denominada gramática do texto ou gramática transoracional 

(também análise transoracional ou transfrástica).  

A terceira modalidade de linguística do texto tem como objeto os textos 

concretos, em seus aspectos mais específicos de construção e interpretação, 

distintos do texto no plano universal, independente das línguas, e do texto no 

plano histórico, numa língua determinada.  

Uma abordagem sob o âmbito da linguística do texto no nível do falar em 

geral deve dar conta de fatores relacionados com o plano universal, com a 

referência à realidade, à designação, correspondente a uma competência de 

caráter amplo. Basicamente, interessa se há coerência ou não, se há clareza 

por parte do falante, numa visão do ato linguístico de modo mais geral.  

No nível do falar em geral, inserem-se os fenômenos comuns a todo 

falar, independente de uma ou outra língua particular, reduzidos por Coseriu 

(2007, p. 130-131) a dois fatos gerais: a possível referência da linguagem à 

realidade extralinguística e a faculdade universal de falar. O primeiro fato 

justifica-se pela constatação de que raramente línguas diferentes apreendem 

da mesma forma uma mesma realidade extralinguística; o segundo, pelo fato 

de saber falar não coincidir com uma língua determinada historicamente. 

Como parte do saber falar em geral, duas grandes classes de 

fenômenos devem ser explicitadas: os princípios gerais do pensamento e o 

conhecimento das coisas. 

 

4.1.1. Os princípios gerais do pensamento 

 

Os princípios gerais do pensamento são inerentes a uma competência 

linguística geral, que transcende as línguas particulares, e refere-se a um falar 

em geral, um saber linguístico pressuposto por todas as línguas e que pode ser 

anulado intencionalmente nos textos. Coseriu (1992, p. 113) define tal saber, 

relacionando-o diretamente à capacidade do discernimento entre a coerência e 

a incoerência, da interpretação do dito e da percepção da intencionalidade do 

absurdo.    

Ele afirma que, quando, à primeira vista, a expressão não é coerente, 

busca-se a coerência, postulando o que chama de princípio da confiança; 
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apenas num segundo momento, a partir da  situação em que não se configurou 

realmente a interpretação do sentido, é que se retira a confiança. 

Isto ocorre porque se supõe que o falar é coerente, confiando-se, 

portanto, no outro. Pode-se dizer que esta é a razão para que, diante do indício 

de incoerência, surjam perguntas, como “O que disse?”, “Que quer dizer com 

isso?” e outras semelhantes. 

Apenas o fracasso em um segundo momento justificaria a retirada da 

confiança. Para isso, seria necessário algum sinal a confirmar que a falta de 

sentido não seria intencional, já que, em sendo intencional, a confiança entre 

os falantes estaria restabelecida. É, portanto, provável que o aparente absurdo 

provoque reflexões sobre quem disse o absurdo, em que contexto, com que 

intenção, numa busca pelo sentido. Até então, é comum que se espere a 

anulação da incoerência, uma forma de suspensão intencional dos juízos, de 

que se tratará na seção 4.5. 

Os princípios gerais do pensamento normatizam o falar de tal maneira 

que não se fazem perceber até que se constate diferença significativa entre o 

que se produziu e o que se esperava. Em algumas situações, o desvio 

encontra-se numa língua particular, de fato; em outras, a questão deveria 

concentrar-se no plano do falar em geral, pois independe de uma língua 

particular. 

É o que ocorre, por exemplo, quando se lê o texto A Volta (I)15
, de 

Verissimo (1999, p. 16). Nele, o personagem chega a uma estação de trem e 

vai até a sua provável casa reconhecendo todas as pessoas e as construções, 

o que parece incoerente em seu desfecho. Depois de Puluca conversar 

bastante com a suposta tia, revela que não poderia demorar-se em Riachinho, 

ao que ouve: 

 

(1) – Riachinho, Puluca? 

     – É, por quê? 

     – Você vai para Riachinho? 

     Ele não entendeu. 

     – Eu estou em Riachinho. 

                                                             
15

 Sempre que possível, procurar-se-á empregar exemplos tomando por referência os textos 
que compõem o corpus da pesquisa. Em sendo fragmentos e não termos ou expressões, tal 
amostragem estará devidamente numerada.  
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      – Não, não. Riachinho é a próxima parada do trem. Você está em 

Coronel Assis. 

      – Então eu desci na estação errada!    

 

Descera “na estação errada!”. Ora, constata-se que o que foge ao 

esperado no exemplo nada tem a ver com uma língua particular específica, 

está além das línguas. Não importa se o texto está em português, espanhol ou 

inglês, pois não há problemas quanto à estruturação gramatical, mas quanto à 

coerência, à lógica.  

Não há dúvida de que o desvio não ocorre no plano das línguas. Não se 

pode dizer que a história passaria a ter suposta coerência se fosse traduzida 

para esta ou aquela língua. O problema está além das línguas, está no plano 

do falar em geral, ferindo-se um princípio geral do pensamento. 

Na transcrição a seguir, do texto A Mesa, também de Comédias da Vida 

Privada, verifica-se certa distorção entre afirmação e negação, causando uma 

noção aparente de falta de coerência. Os cinco personagens estão num bar, 

numa mesma mesa, sem que atendam aos pedidos de esposas e filhos para 

retornarem para as suas casas. Dormem e trocam de roupa naquele mesmo 

local. Observe-se o trecho final:  

 

(2) O dono do bar não sabe o que fazer. Como os cinco abandonaram seus 

empregos, provavelmente não terão dinheiro para pagar a conta num 

futuro próximo. O papo está cada vez mais animado. ( VERISSIMO, 1999, 

p. 102) 

 

 Na passagem, há mais de um jogo entre afirmação e negação. Em um 

deles, a afirmação explícita “abandonaram seus empregos” está associada 

diretamente a uma negação, também explícita: “não terão dinheiro para pagar 

a conta”. Na sequência, porém, intensificando o primeiro jogo, há um outro 

entre uma afirmação explícita e uma negação implícita, conforme o esquema: 

  

afirmação explícita negação implícita 

vão continuar a bater papo não vão pedir a conta 
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Embora haja uma conta a pagar, se ela não é solicitada, é como se não 

houvesse necessidade de efetuar o pagamento. É o que se reforça com a frase 

final: “O papo está cada vez mais animado.” Se vão continuar a conversar, não 

vão pedir a conta, não se obrigando, portanto, a pagá-la, para desespero do 

dono do estabelecimento. 

É notório que tal procedimento poderia ser adotado em qualquer língua. 

A estratégia utilizada, portanto, não se concentra no plano da língua 

historicamente determinada. Relaciona-se com um princípio geral do 

pensamento associado aos conceitos de afirmação e negação. 

Como se espera demonstrar com os textos de Verissimo, não se pode 

descartar o fato de que o falante pode utilizar tais desvios como recursos 

expressivos, demonstrando consciência de seus efeitos de sentido. É o que 

acontece em piadas, por exemplo, cujo entendimento abrange também a 

capacidade de reconhecer a quebra de expectativa por meios diversos.  

Em outros casos, o surpreendente significa de fato algo inesperado, 

como, retomando o exemplo um (1), obriga-se o leitor a refazer a leitura do 

texto para ressignificá-lo por inteiro, processando o texto de forma totalmente 

diferente da inicial. 

A interpretação de enunciados aparentemente incoerentes não é tão 

incomum, principalmente se houver o reconhecimento de que se parte sempre 

do princípio de que o que se diz apresenta algum sentido. Como se viu acima, 

é o princípio da confiança, a partir do qual sempre se acredita que o enunciado 

quer dizer algo e se busca o seu sentido, também relacionado com os 

fundamentos do falar em geral, independente das línguas.     

 

4.1.2. O conhecimento geral das coisas16 

 

 Ainda como parte de uma competência de âmbito geral, no plano 

universal da linguagem, há um conhecimento que se refere ao falar em geral, 

independente de uma língua historicamente determinada, está além das 

                                                             
16

 Coseriu menciona que “quando se emprega o termo ‘coisas’, não se faz referência 
necessariamente a objetos físicos, senão à realidade extralinguística em sua totalidade, seja 
experimentada, pensada ou imaginada” (2007, p. 213, nota 125). 
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línguas. Dificilmente é um saber consciente; constata-se de maneira mais 

evidente em ocorrências marcadas pelo desvio em relação ao habitual. Veja-se 

o exemplo abaixo, fragmento de A Volta (II) (VERISSIMO, 1999), em que um 

homem acredita retornar à casa de sua família e, depois de vários mal 

entendidos, conforma-se com o equívoco: 

 

(3) – Aqui não é o número 201?  

 – Não. É o 2001. 

 – Puxa. Me enganei. Olhe, desculpe, viu? 

 – Tudo bem. 

A velha fecha porta. Daí a instantes, ouve outra batida. Ela abre. É o 

Valter. 

 – Escute... – diz ele. 

 – O quê? 

 – A senhora nunca teve um sobrinho chamado Valter, mesmo? 

 – nunca. 

 – E ... não gostaria de ter? 

 – Bem... 

 – É que o 201 fica tão longe. E já que a senhora mora sozinha... 

[...] 

 ( p. 20-21) 

 

A situação em destaque é inadmissível não porque não pode ser 

recriada em uma ou outra língua, mas porque contraria o conhecimento geral 

das coisas: como alguém que se engana quanto à casa de um familiar propõe 

ficar ali mesmo apenas por estar relativamente longe da casa a que deveria ir? 

O conhecimento das coisas não permite conceber situações como esta 

na realidade empírica. Por outro lado, em diversos momentos, é esse 

conhecimento geral que permite a interpretação adequada. Ressalte-se que 

não se pode dizer tudo o tempo inteiro; é imprescindível que se recupere o não 

dito para que haja entendimento, de maneira que tal conhecimento fundamente 

a linguagem. 

Imaginar a necessidade de dizer tudo o tempo todo, para situar o 

ouvinte/leitor em relação a todas as informações inerentes às situações de 

comunicação parece o caos. Qualquer diálogo simples seria uma experiência 
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extremamente desgastante. Se alguém aludisse a um café da manhã ou ao 

Natal e precisasse esclarecer o que cada termo significa na comunidade 

linguística, provavelmente haveria menos interação entre os falantes. 

Em situações corriqueiras, o conhecimento geral das coisas é natural, 

óbvio, parte do senso comum. As pessoas normalmente só se dão conta desse 

saber quando se instala o desvio, contrariando-o, como nos exemplos dados. 

Se um professor em sala de aula diz “Chove”, parece lógico 

compreender que chove no momento fora da sala. Se a intenção for registrar o 

fenômeno na sala, o falante terá que precisar a informação: “Chove aqui na 

sala”, o que não é esperado. Algo semelhante acontece quando se declara 

algo como “Aqui chove com muita frequência”, frase em que se emprega um 

verbo situado formalmente no presente, sem que se queira afirmar que o 

fenômeno se dê no momento da fala.  

Sempre que os enunciados se referem a fatos habituais, corriqueiros, o 

conhecimento geral das coisas será um constituinte da situação, evitando uma 

série de informações específicas. Estas serão necessárias, por sua vez, 

quando o fato não estiver pautado no esperado, no habitual, no conhecimento 

pela experiência. 

É o que faz com que não se diga “mulher com pernas”, “essa mulher tem 

pernas”, “uma criança com olhos” ou “um rio com água”, exceto se houver a 

intenção de modificar-lhes o sentido comum. Por exemplo, se alguém mora em 

região cujos rios estão quase todos secos, justifica-se o enunciado “um rio com 

água”. 

Coseriu (1992, p. 125-132) apresenta as formas distintas de o saber 

geral sobre as coisas manifestar-se, permitindo, por exemplo, que se aceite “o 

dito por ser congruente com as coisas ou repudiá-lo por incongruente”. Da 

mesma forma, é tal conhecimento que desobriga o falante a dizer o que “se 

pressupõe e subentende”, assim como a aceitar como congruente aquilo que 

se poderia considerar “ostensivamente incongruente”, como “a identificação 

entre pessoas e coisas”. 

Entenda-se que o conhecimento geral das coisas vincula-se ao mundo 

físico e humano e também em relação a ele o falante busca um sentido 

possível, desconfiando de que não haja qualquer sentido. Caso não haja 

sentido num primeiro momento, ele o continuará buscando, posto que seja de 
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se esperar que os fatos constituam relação lógica com o que se conhece das 

coisas. 

Por outro lado, em algumas situações, o falante identificará sentido não 

nas coisas tais como são no mundo físico, mas num mundo possível, criado, 

como ocorre no âmbito da literatura, conforme expõe Coseriu (1992, p. 123). É 

o que se pode relacionar com o conceito de universos de discurso, de que 

ainda se tratará, a partir do qual o valor de verdade de um enunciado deve 

estar condicionado ao universo a que pertence. Não se deverá procurar 

entender um texto de ficção com base na realidade nem a realidade com base 

na ficção, como se esclarecerá adiante, na seção sobre a determinação e os 

entornos. 

 

4.1.3. A determinação e os entornos 

 

 Para se desenvolver a fundamentação teórica do estudo sobre o texto 

com base na linguística coseriana, não se pode deixar de investigar a técnica 

geral do falar. Esta tarefa envolve o estudo de uma série de elementos que 

contribuem decisivamente para a compreensão dos textos, no âmbito da 

superfície do texto – a determinação – e dos fatores extralinguísticos – os 

entornos. O levantamento pode contribuir para se constatar de forma mais 

evidente a eficácia e a atualidade da sua teoria sobre a linguística do texto, 

ainda que publicada inicialmente há mais de cinquenta anos.  

Mantém-se o compromisso de utilizar exemplificação a partir do corpus 

da tese (ver nota 11), portanto a publicação de 1999. Assim, serão citados 

apenas os títulos dos textos de Verissimo e as páginas em que se situam as 

transcrições. É importante destacar que o cuidado em estabelecer uma 

amostragem com base no corpus do estudo sobre determinação e entorno é 

decorrente de se entender a necessidade de oferecer uma noção das etapas e 

a complexidade da construção do texto de humor. Parte-se do princípio de que 

reconhecer, ainda que sem maior investigação, os procedimentos do autor 

quanto à manipulação das operações de determinação e dos instrumentos 

dos entornos têm valor significativo para a criação dos mundos que constituem 

os universos de discurso, modalidade de entorno fundamental para a análise 

proposta. 
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Em se tratando de componentes da perspectiva da fala em nível 

universal, as operações e os instrumentos descritos, a priori, valem para a 

atividade linguística em geral, independente de uma língua particular ou classe 

de texto. Entretanto, supõe-se, como é possível perceber, que a questão seja 

muito mais complexa do que possa parecer, carecendo de investigação 

minuciosa, o que se iniciará com o estudo da determinação. 

 

4.1.3.1. A determinação 

 

De acordo com o ideário coseriano, as operações do âmbito da 

determinação, partindo da compreensão de linguagem como atividade, são 

realizadas “para dizer algo acerca de algo com os signos da língua” 

(COSERIU, 1979, p. 215). Empregam-se para atualização e direcionamento 

para a realidade concreta de um signo virtual (pertencente à “língua”), ou para 

delimitação, precisão e orientação da referência de um signo (virtual ou atual).  

Embora possam existir outras formas de determinação, Coseriu 

interessa-se exclusivamente pela determinação nominal, abrangendo quatro 

tipos de operações: a) atualização, b) discriminação, c) delimitação e d) 

identificação. Nomeiam-se os instrumentos verbais responsáveis por tais 

funções como determinadores nominais. 

A determinação constitui-se de estratégias textuais que garantem a 

referência ao atual e particular de forma inequívoca com signos que, conforme 

defende Coseriu (1979, p. 227), são virtuais, em sua maioria universais, e 

frequentemente equívocos. Para que se tenha uma noção do que se 

desenvolverá, apresenta-se o esquema  seguir: 
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Descrever-se-ão operações responsáveis pela integração linguística 

entre um conhecer virtual e um atual, assegurando-se o efetivo emprego da 

língua. Como se sugere no esquema, embora a atualização e a 

discriminação sejam operações diferentes, representam fases sucessivas de 

um mesmo processo, situando-se na transição entre o virtual e o atual, entre a 

plurivalência e a monovalência, entre a designação potencial e a designação 

concreta. Assim, pode-se perceber a ordenação em série mencionada no 

quadro: atualização – quantificação – seleção (individuação) – situação 

(localização).  

Coseriu alerta para o fato de que tais operações realizam as 

“possibilidades designativas do signo”, não as modificando, como se dá na 

delimitação, em que se denomina – parcializa-se o conceito ou se limita a 

denotação, orientando-se “a referência para uma parte ou para um aspecto 

do particular denotado”. (1979, p. 225) 

Ainda dentre as operações mencionadas, destaque-se o funcionamento 

da identificação, que, conforme se esclarece no esquema, realiza-se com 
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formas e não com significados. Exerce o papel de orientar o interlocutor para 

um e não outro significado. Assume valor formal, portanto, distinto das 

anteriores, as quais interferem no processo de denotação propriamente. 

Segue a caracterização das operações de determinação:     

 

4.1.3.1.1. A atualização 

 

A atualização é considerada operação determinativa fundamental e 

idealmente primária, através da qual os nomes integrantes do saber linguístico 

deixam de ser virtuais e passam a atuais. Em outras palavras, os nomes 

deixam de ser conceitos, significados virtuais dos nomes – traço comum a todo 

nome fora da atividade linguística concreta – e assumem a função de denotar 

objetos – atributo possível apenas no falar. 

Dentre as várias possibilidades de designação, é com a atualização que 

um signo aponta uma em específico. Uma designação potencial transforma-se 

em designação real, a denotação propriamente dita: por exemplo, o signo 

enfermeira (ser) torna-se denotação de um ente, a enfermeira (Sala de 

Espera, p. 7).  

Ainda que se considere o artigo definido o atualizador por excelência, 

faz-se necessário explicar que, na realidade, o atualizador não atualiza; a 

intenção significativa do falante é que o faz. O instrumento formal de 

atualização apenas “manifesta materialmente a atualização”, observação válida 

para outros instrumentos verbais, segundo Coseriu (1979, p. 218). 

 

4.1.3.1.2. A discriminação 

 

Muitas vezes, não é suficiente transformar designação virtual em 

designação atual, simplesmente atribuindo ao termo o sentido objetivo da 

intenção significativa, tratando de entes de uma maneira geral. É preciso que 

se apresentem outras determinações, apontando para um grupo com 

características particulares, papel da discriminação. 

A discriminação consiste num conjunto de operações realizadas no 

plano da significação objetiva, cujo propósito é orientar a denotação para a 

distinção de um grupo eventual ou real de entes particulares, sempre dentro 
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das possibilidades referenciais de um nome. Os entes denotados apresentar-

se-ão como exemplos de uma classe ou representantes de um tipo: um 

adolescente, esta revista (Sala de Espera, p. 8). 

Os instrumentos verbais empregados com tal função são chamados 

discriminadores, embora nem sempre haja necessidade deles, pois a 

discriminação pode ocorrer de forma implícita – como no caso dos nomes 

próprios – ou através dos entornos.  

Em relação aos nomes próprios, vale enfatizar o seu caráter de 

discriminação implícita: eles significam entes já discriminados. No que se refere 

à discriminação por entornos, Coseriu (1979, p. 220) cita a expressão “Olhe o 

avião!”, para sugerir que as circunstâncias, em que se insere às vezes até um 

gesto, colaboram para que não haja qualquer problema com a interpretação. 

Os discriminadores podem ser quantificadores, selecionadores e 

situadores, assumindo função da quantificação, seleção e situação, 

operações que compõem a discriminação. A quantificação constitui operação 

mediante a qual se estabelece o número ou a numeralidade dos objetos 

denotados, podendo ser definida ou indefinida. Seguem-se exemplos de Sala 

de Espera (p. 8-9): 

 

(4) Afinal, somos duas pessoas normais [...]  

 

e  

 

(5) Os dois temos o mesmo dentista.  

 

Nas transcrições, duas e dois são quantificadores definidos, assim 

como todos no trecho extraído de A Serenata (p. 14): 

 

(6) Se fizessem a serenata na frente do edifício, acordariam todos os 

moradores da frente e a Laura não ouviria. 

 

Também em A Serenata (p. 13), o termo poucas é um quantificador 

indefinido: 

 



62 
 

(7) E não foram poucas as [mulheres] que sucumbiram ao charme antigo 

do Souza. 

 

 O mesmo se dá com muitos em passagem de Homens (p. 33):  

 

(8) Diz que ele vai continuar me pagando pensão por muitos e muitos 

anos porque tão cedo eu não caso de novo. 

 

Quando a quantificação é simples, é chamada de discriminação 

eventual e interna, pois não corresponde à aplicação, mas à aplicabilidade do 

nome a um grupo de particulares. Não há, portanto, seleção; não se opõe um 

grupo a outros particulares da mesma classe. É o que se vê em relação à 

expressão um homem num enunciado matemático “um homem, mais um 

homem, mais um homem”, em que um homem não se apresenta como 

aplicado, mas aplicável a um homem em particular, não opondo “um homem” a 

“outros homens”. 

A seleção, por sua vez, consiste numa discriminação “real” e externa, já 

que, além de implicar a quantificação, implica a aplicação do nome a um grupo 

de particulares, assinalando uma separação ou oposição entre os entres 

denotados e os outros componentes de sua “classe” ou “tipo”.  

Coseriu (1979, p. 221) também classifica a seleção em indefinida (a 

que ele chama de particularização) ou definida (individuação) e os 

instrumentos verbais correspondentes em particularizadores e 

individuadores. Aqueles pressupõem uma oposição do tipo um (uns)/ outros; 

este, uma oposição do tipo um (uns)/ os outros, ou seja, ocorre particularização 

quando a referência incide sobre um objeto qualquer entre vários outros, 

enquanto na individuação a referência se aplica a um ente determinado. 

Os termos um e uma, em Lar Desfeito, são exemplos de 

particularizadores:  

 

(9) Era um drama. [...] O sonho de Vera era ter um problema em casa [...] 

(p. 34)  

 

e  
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(10) O pai de Sérgio namorava uma moça do teatro. (p. 35).  

 

O mesmo ocorre com algum em A Frase (p. 49):  

 

(11) Em algum anuário de propaganda, desses que a gente folheia 

nas agências em busca de ideias originais [...]   

 

Por sua vez, ainda em A Frase (p. 49), a expressão o mesmo funciona 

como individuador: 

 

(12) [...] na esperança de que o cliente não tenha o mesmo anuário.  

 

O termo o segundo também funciona como individuador em O Suicida e 

o Computador (p. 57): 

 

(13) [...] Depois retirou a forca do pescoço, desceu da cadeira, voltou 

ao computador e apagou o segundo ‘no fundo’.  

 

Quase sempre a individuação sofre interferência evidente dos entornos: 

em a capital da França, há individuação por conta do significado que se 

reconhece normalmente de capital; o mesmo não acontece em a cidade da 

França, apesar das semelhanças de estrutura. Há que se acrescentar que, 

segundo Coseriu (1979, p. 222), geralmente, “em entornos estabelecidos, a 

presença do artigo indeterminado costuma indicar um ‘particularizado’, 

enquanto a presença do artigo determinado costuma indicar um ‘individuado’.” 

A situação consiste numa operação em que os objetos denotados são 

situados em relação às pessoas do discurso e localizados quanto às 

circunstâncias espácio-temporais do próprio discurso: teu, seu, nosso, vosso, 

este, esse e aquele, por exemplo. Os chamados situadores podem 

estabelecer uma particular relação de dependência ou de interdependência 

entre os entes determinados e qualquer pessoa do discurso (“falar um com 

outro acerca de algo”), função mais específica dos possessivos. Podem ainda 

indicar a região ocupada pelos entes denotados em relação às circunstâncias 
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do discurso, neste caso sinalizando o que se denomina mais especificamente 

de localização, papel dos dêiticos. 

A localização constitui a fase conclusiva do processo de determinação 

virtual: à atualização do signo se seguiram a quantificação e a seleção, 

chegando-se à denotação de um objeto inteiramente determinado, em uma 

circunstância real determinada. Como se viu, a atualização é a função 

determinativa mais simples, enquanto a localização é a mais complexa, 

ordenadas da seguinte forma: atualização – quantificação – seleção 

(individuação) – situação (localização), em que a primeira não implica 

nenhuma das outras, enquanto a última implica as três anteriores. 

Coseriu (1979, p. 224), entretanto, adverte quanto ao aspecto ideal de 

tal perspectiva, uma vez que não seria contraditório, por exemplo, que uma das 

operações não se manifestasse materialmente ou apenas se efetuasse em 

casos em que se tornasse imprescindível. O autor pondera ainda sobre a 

simultaneidade das várias determinações necessárias no falar concreto em 

detrimento da sequenciação, como se poderia supor. 

 

4.1.3.1.3. A delimitação 

 

As operações de atualização e discriminação realizam as possibilidades 

designativas do signo, não as modificando; particularizam a denotação, não a 

limitam. A delimitação constitui operações com tais funções, denominando 

(parcializando o conceito) ou limitando a denotação, em sentido extensivo ou 

intensivo. Orienta-se a referência para uma parte ou aspecto do particular 

denotado. 

Delimitadores definem-se como instrumentos verbais da delimitação, 

representados em sua maioria por “complementos do substantivo”. Conforme 

destaca Coseriu (1979, p. 225), são determinadores nominais constituídos por 

palavras com significado categorial e léxico, como adjetivos, frases com valor 

adjetivo, nomes em aposição, entre outros.  

A delimitação distingue-se em explicação, especialização e 

especificação, cujos instrumentos são chamados de explicadores, 

especializadores e especificadores. A função dos explicadores é a de 

destacar e acentuar uma característica inerente do nomeado ou denotado, 
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como em “o vasto oceano” ou, ao estilo de Verissimo, no texto Homens, (p. 

31): 

 

(14) Deus, que não tinha problemas de verba [...]   

 

Os especializadores têm o papel de precisar os limites extensivos ou 

intensivos dentro dos quais se considera o determinado de um ponto de vista 

interno, ou seja, sem isolá-lo e sem opô-lo a outros determináveis suscetíveis 

de enquadrar-se na mesma denominação. São exemplos transcritos de 

Verissimo (1999) as expressões “pessoas educadas” (p. 22) e “saldo no 

banco” (p. 50), que podem exemplificar a especialização, se os termos em 

destaque forem considerados como inerentes  aos determinados em questão.  

Por sua vez, os especificadores garantem a restrição das 

possibilidades referenciais de um signo e o acréscimo de notas não inerentes 

ao seu significado: “ofertas astronômicas”, “guia nativo”, “homem branco”, 

“frase definitiva”, transcritos de A Frase ( p. 51). Este tipo de determinação é 

chamado de especificação distintiva, muito diferente da especificação 

informativa ou identificação, considerada um tipo autônomo de 

determinação, cujos instrumentos devem ser chamados de identificadores. 

 

4.1.3.1.4. A identificação 

 

A identificação consiste em uma operação por meio da qual se 

especifica o significado de uma forma “multívoca”, com o propósito de 

assegurar sua compreensão por parte do ouvinte atual ou eventual, como em 

“sala de espera” e “sala de espera de dentista”, exemplos de Sala de Espera 

(p. 7). A finalidade é sinalizar um significado e não outro, orientando o ouvinte 

para um valor semântico. Não é um caso em que se orienta para a denotação 

do real e particular um significado virtual e universal nem em que se limita uma 

denotação.  

Na identificação, realiza-se, portanto, uma operação com formas, de 

modo que o interlocutor atribua um significado inequívoco, compreendendo 

uma e não outra coisa. Desta maneira, pode-se dizer que esta é uma operação 

diferente das anteriores, que se realizam com significados.  
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De acordo com Coseriu (1979, p. 226-227), na identificação, o que 

ocorre é que não se particulariza o objeto denotado, assegura-se a univocidade 

do nome: o determinador assume o papel de particularizar o próprio nome em 

relação a outros nomes formalmente idênticos. Os nomes próprios representam 

bons exemplos, já que muitas vezes a identificação se dá pelo emprego de 

sobrenomes, de numerais, de cognomes ou de locuções adjetivas que se 

agregam a eles. Em Borgianas, aparecem alguns casos, como os nomes de 

“Jorge Luís Borges” (p. 103), “A Elizabeth da Inglaterra” (p. 104), “Akhnaton, o 

(rei) da Tebas das Mil Portas” (p. 105) e  “Édipo, o (rei) da Tebas das Sete 

Portas da Grécia” (p. 105). 

Há identificadores ocasionais – como em “Santiago do Chile”, já que 

no Chile não é necessário empregar o identificador – e identificadores usuais 

ou constantes – partes integrantes do signo, como em “Coronel Assis”, nome 

de uma cidade em A Volta (I) (p. 17), formando-se verdadeiros nomes 

compostos.  

Assim, as operações que constituem a determinação consistem na série 

de ferramentas linguísticas que garantem a referência a um e não outro objeto. 

Atualização, discriminação, delimitação e identificação exercem o papel de 

designar tão especificamente quanto for necessário para que o objeto referido 

de fato não possa ser confundido com qualquer outro, a não ser que a 

confusão seja intencional. 

Num texto em que se quer designar os objetos sem risco de conduzir a 

um sentido indesejado, as operações de determinação deverão funcionar de 

modo preciso. Tal preocupação, é bom que se reforce, não é típica de uma 

língua ou outra, mas de todas as línguas, pressuposta em qualquer língua, 

ainda que cada uma possa empregar eventuais estratégias próprias. 

Se a determinação assegura o emprego da língua, é preciso lembrar que 

o falar não emprega apenas a língua, mas também a supera, estando 

diretamente associado aos elementos circunstanciais, de que se tratará na 

sequência.    
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4.1.3.2. Os entornos 

 

Os entornos, por sua vez,  garantem que “o falado signifique e se 

entenda além do que foi dito e até além da língua” (COSERIU, 1979, p. 228). 

São instrumentos circunstanciais da atividade linguística, orientando todo 

discurso e dando-lhe sentido, podendo, inclusive, determinar o nível de 

verdade dos enunciados. Não há qualquer evento linguístico que não ocorra 

numa circunstância, portanto, os entornos correspondem a elementos 

fundamentais para a compreensão. 

Carvalho (1967, p. 359-362), ao analisar aspectos da interpretação do 

ato de fala, ressalta o caráter nunca puramente linguístico do ato comunicativo. 

Reitera o papel do que se conhece sobre o locutor, sobre atos comunicativos 

anteriores e sobre a realidade extralinguística, dentre outros elementos da 

realidade circundante, para a interpretação.  

Para exemplificar a sua tese, ele descreve uma situação em que um 

cartão com a sequência gráfica “Vende-se” acabe parando sob os pés de 

alguém. A sequência certamente significa algo, entretanto não há dúvida de 

que ganharia “significação concreta e inequívoca” se fosse vista colada na 

porta de um prédio. Em outro exemplo, cita a frase “Aqui tens o teu.”, a qual 

poderia ter muitas significações, dependendo de outros elementos 

extralinguísticos. No caso, o autor menciona a possibilidade de um amigo “à 

saída de um cinema” estar a oferecer um guarda-chuva. 

A esses elementos Carvalho chama de contextos17 ou correlatos 

situacionais, distinguindo-os em cinco: a situação, o contexto idiomático, o 

contexto verbal, o contexto extraverbal e o universo de discurso (grifos do 

autor). Atribui valor de natureza linguística ao contexto idiomático e ao contexto 

verbal.  

Coseriu (1979, p. 215), considera o falar mais amplo que a língua – “a 

língua é circunstancial”. Segundo o autor, o falar pressupõe circunstâncias 

próprias e atividades não verbais complementares, referindo-se aos gestos e 

                                                             
17

 O autor explica em nota a substituição do termo entorno, adotado até então conforme 
preceito de Coseriu (1979, p. 229). Alega que, apesar da ambiguidade da palavra contexto, o 
neologismo entorno, em português, em vez de ser entendido como ligado à locução em torno 
(o que está em torno de algo), muitas vezes se entende como o verbo entornar, significação 
que se afasta da relação com o ato de fala.   
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aos aspectos relacionados com entonação, dentre outros. A “gramática do 

falar” constitui uma técnica geral da atividade linguística. Muitas vezes, o que 

na “língua” não se destaca como distintivo pode passar a funcional 

ocasionalmente, conforme a técnica que ultrapassa a “língua” e o “idiomático”. 

Coseriu, como já se expôs, insere na “técnica geral do falar” a 

determinação – em se tratando de assegurar simplesmente o emprego da 

língua – e os entornos – “instrumentos circunstanciais da atividade linguística”. 

A determinação – em especial a determinação nominal, foco de estudo da 

linguística coseriana – leva em conta a materialidade linguística, as pistas 

linguísticas. A partir da perspectiva dos entornos, importam os elementos 

extralinguísticos, contextos e universo biossocial, de maneira geral.  

Os cinco elementos extralinguísticos enumerados por Carvalho 

correspondem ao que Coseriu designa como “uma série ampla de entornos”, 

agrupados por ele em quatro tipos: situação, região, contexto e universo de 

discurso. 

O esquema a seguir pretende fornecer uma percepção em caráter geral 

do que se tratará em maiores detalhes: 
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Descrever-se-á a seguir cada entorno de acordo com a estruturação do 

esquema. Ressalte-se a importância de tais instrumentos para a interpretação 

da atividade linguística, já que não ocorre discurso qualquer sem a interferência 

dos entornos.  

O discurso sempre se situa numa determinada circunstância, o que leva 

o falante, tanto no momento da produção como da recepção, a pressupor os 

instrumentos que a suscitam. Muitas vezes, verifica-se o texto mal ou bem 
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verbal 

(mediato/imediato; 

positivo/negativo) 

extraverbal 

(físico, empírico, natural, 
prático [ocasional], 
histórico e cultural) 

Universo de discurso 
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construído em função da capacidade de se sugerirem eficientemente as 

circunstâncias pretendidas. 

É importante enfatizar que é na língua falada que os entornos tendem a 

ocorrer por si só, naturalmente, correspondendo às circunstâncias próprias do 

falar, em todos os seus aspectos. Em outras palavras, é na língua falada que 

os entornos se dão de modo pleno. 

Quando se tem como referência a língua escrita, pode-se constatar que 

grande parte dos entornos precisa ser construída, sugerida, ativada pelo 

contexto verbal. Coseriu (2007, p. 232) chega a afirmar que os grandes 

mestres é que conseguem construir os entornos de forma plena, posto que 

recriam as circunstâncias típicas da língua falada. O autor cita Shakespeare – 

referindo-se a Sonho de uma noite de verão – e Platão – A República –, 

ressaltando-lhes a capacidade de “fazer surgir no texto mesmo o 

absolutamente concreto de um contexto extraverbal sem recorrer à simples 

designação”. 

Por exemplo, no texto A Volta (I), quando Verissimo (1999, p. 16-18) 

pretende demonstrar a emoção de um retorno à cidade natal, não o faz de 

maneira objetiva, proporciona uma recriação daquela atmosfera: os olhos do 

personagem se enchem de lágrimas, ele respira fundo, fica em êxtase com o 

cheiro do mato e da poeira, pensa reconhecer as ruas, construções, pessoas... 

É como se o leitor interagisse com o ambiente reconstruído pelo autor. 

Enfatize-se que sempre há entornos, sejam eles mais complexos ou 

não, principalmente em relação à língua escrita. Cumpre acrescentar que os 

entornos têm valor inquestionável para a interpretação do fenômeno linguístico. 

Alterações nos entornos constituem frequentemente alterações na 

interpretação da atividade linguística. O uso de frase ou texto em 

circunstâncias diferentes leva a interpretações diferentes. 

Dentre tantos exemplos, talvez o mais evidente seja a variação de 

universo de discurso, o que determina o nível de verdade de enunciados e 

textos em geral. O que é válido para a ficção pode não o ser para o universo 

empírico. 

Ainda com base nessa linha de raciocínio, basta empregar uma frase 

como “Está chovendo” para confirmar o quanto a mudança de entornos pode 

alterar o que se diz. Se alguém manifesta o desejo de ir à praia e o interlocutor 
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emprega a frase citada, deixa evidente o seu uso como argumento contrário. 

Se está em um carro e se diz a frase, é provável que se entenda como pedido 

para fechar os vidros. 

Desta forma, não se pode ignorar o valor das circunstâncias para a 

construção do sentido. Neste trabalho, importa destacar o universo de discurso 

em função de sua relação mais direta com a construção do humor, no entanto 

serão relacionados antes os outros entornos, para que se possa entender mais 

claramente o quanto interferem na construção do sentido.  

 

4.1.3.2.1. A situação 

   

A situação corresponde a circunstâncias e relações espácio-temporais 

criadas automaticamente pelo fato de alguém falar com alguém e acerca de 

algo num determinado ponto do espaço e num momento do tempo. É o que 

justifica no evento linguístico o aqui e o ali, o isto e o aquilo, o agora e o 

outrora, o próprio eu, o tu, o ele.  

Coseriu alerta para a distinção entre a situação sob a perspectiva da 

determinação e sob a perspectiva dos entornos, esclarecendo que, enquanto 

operação de determinação, a situação “depende inteiramente deste entorno e 

apenas em relação a ele adquire sentido” (1979, p. 229). Adverte que os 

situadores só denotam em função da situação, e, ainda que possam ser 

pronomes substantivos, tendo, portanto, significado categorial, posto que sejam 

substantivos, não representam significado lexical, não podendo nomear nem 

designar nada, referindo-se apenas a objetos já presentes no discurso. 

Classifica-se a situação como imediata ou mediata, a primeira criada 

pelo próprio fato de falar, a segunda, pelo contexto verbal. Segundo Coseriu 

(2007, p. 221), a situação imediata refere-se às circunstâncias efetivas do ato 

linguístico em si, o eu, o aqui e o agora do próprio falar. Por outro lado, 

considerando a situação mediata, o eu, o aqui e o agora têm como referência 

a recriação no texto, coincidindo ou não com as circunstâncias do ato 

linguístico. As situações mediatas dependeriam de menos elementos 

linguísticos para evitar o risco da ambiguidade, como ocorre, por exemplo, no 

fragmento de Na Corrida (p. 27): 
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(15) [...] 

– Você faz a praia toda? 

– Não. Princesa Isabel. Posto quatro. 

– Eu, posto quatro, fim do Leme. 

[...] 

 

No texto, as referências espaciais tornam-se esclarecedoras no contexto 

verbal em questão, já que foi construído um ambiente em que dois 

personagens praticam corrida na Avenida Atlântica, calçada da praia do Rio de 

Janeiro. Sabe-se pelos referentes atualizados que pontos da praia servem de 

limites para os encontros entre eles. Ao ser questionado se faria a praia toda, o 

personagem informa a altura da praia: Princesa Isabel. Posto quatro. 

Certamente, não há necessidade de muitos elementos linguísticos para situar o 

leitor, principalmente se houver reconhecimento dos nomes próprios 

empregados para designar a rua e os pontos da orla carioca.  

 

 

4.1.3.2.2. A região 

 

Região é o entorno delimitado pela tradição linguística e pela 

experiência acerca das realidades significadas, correspondendo ao espaço 

dentro de cujos limites um signo funciona em determinados sistemas de 

significação. Distinguem-se três tipos de “região”: zona, âmbito e ambiente.  

A “região” em que se conhece e se emprega corretamente um signo é 

chamada de zona. Seus limites dependem da tradição linguística e costumam 

coincidir com outros limites linguísticos. Enquanto a zona está relacionada com 

a organização idiomática, o âmbito é a “região” em que o objeto significa 

enquanto componente do horizonte da experiência objetiva do falante, não 

tendo limites linguísticos. É o que se pode dizer do espaço em que se conhece 

o objeto “casa”. É componente do domínio da experiência ou da cultura do 

falante.  

Por sua vez, ambiente é uma “região” estabelecida no nível social ou 

cultural: a família, a escola e as comunidades profissionais, por exemplo, 

enquanto possuem modos de falar peculiares ou signos específicos para 
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determinados objetos são ambientes. Um “ambiente” não pode funcionar como 

“zona”, como “âmbito” ou como “zona” e “âmbito” ao mesmo tempo. 

É importante ressaltar que qualquer palavra com significado lexical 

significa ao mesmo tempo numa zona (dependente duma particular tradição 

idiomática) e dentro dum âmbito (dependente dum conhecimento objetivo). 

Uma palavra ambiental, além de denotar algo, evoca também seu ambiente, se 

empregada em outros ambientes. 

O título Lar Desfeito (p. 34) denota enquanto zona, já que é expressão 

existente na língua portuguesa; enquanto âmbito, como termo reconhecido 

pelo falante na realidade empírica; e enquanto ambiente, neste caso, a partir 

da perspectiva de estudiosos das relações familiares, talvez psicólogos, 

terapeutas ou outros profissionais que lidam com a assistência a casais, por 

exemplo. 

 

4.1.3.2.3. O contexto 

 

O contexto do falar é constituído por toda a realidade em torno de um 

signo, de um ato verbal ou de um discurso, como presença física, como saber 

dos interlocutores e como atividade. Distinguem-se em três tipos: a) o contexto 

idiomático, b) o verbal e c) o extraverbal, evidenciando-se a forte relevância 

dos dois últimos para a construção de sentidos, a demonstrar-se nas próximas 

seções. 

 

a) O contexto idiomático 

 

O contexto idiomático consiste na própria língua, esta como “fundo” do 

falar. Entendendo-se que não se diz tudo o tempo inteiro, ou seja, manifesta-se 

concretamente uma parte da língua, a qual significa em relação a toda a língua. 

Em cada ato linguístico, portanto, aciona-se todo o saber idiomático que se 

pode relacionar com determinado signo. Deste modo, estabelecem-se 

operações complexas, pautadas nas oposições e associações formais e 

semânticas entre o signo dito e o não dito, mas que pertence ao acervo 

idiomático dos falantes. 
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Em verdade, dentro do contexto idiomático, há um contexto menor, o 

campo significativo a que pertence cada palavra. “Verde”, por exemplo, um 

nome de cor, significa em relação a outros nomes de cor da mesma língua. 

 

b) O contexto verbal 

 

O contexto verbal consiste no próprio discurso como “entorno” de cada 

uma de suas partes, o que é dito antes e o dito depois no mesmo discurso. 

Pode ser imediato – constituído pelos signos encontrados imediatamente 

antes ou depois do signo considerado – ou mediato, até chegar a envolver 

todo o discurso, chamado então de contexto temático – relação entre 

capítulos em um livro,  por exemplo. De outro ponto de vista, pode-se 

denominar contexto positivo (o dito) e contexto negativo (o não dito), este 

chamado de insinuação, alusão ou sugestão. 

 

c) O contexto extraverbal 

 

O contexto extraverbal constitui-se por todas as circunstâncias não 

linguísticas, percebidas diretamente ou conhecidas pelos falantes. Distinguem-

se em vários subtipos: físico, empírico, natural, prático, histórico e cultural. 

O contexto [extraverbal] físico abrange o que está à vista de quem 

fala ou coisas a que um signo adere, no caso de um signo gravado, escrito ou 

impresso.  

O contexto [extraverbal] empírico constitui-se pelos “estados de 

coisas” objetivos conhecidos por quem fala num lugar e num momento 

determinado, ainda que não estejam à vista: o fato de haver um mar, uma praia 

ou uma rua do lado de fora da porta, por exemplo. 

O contexto [extraverbal] natural compreende a totalidade de contextos 

empíricos possíveis, ou seja, o universo empírico conhecido pelos falantes, o 

que justifica não haver necessidade de perguntas como “que sol?” ou “que 

céu?” para referências ao sol ou ao céu no plano empírico. 

O contexto [extraverbal] prático ou ocasional corresponde à “ocasião” 

do falar, à particular conjuntura subjetiva ou objetiva em que acontece o 

discurso. Corresponde ao falar com um velho ou com uma criança, com um 
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amigo ou com um inimigo. Se o ato linguístico se dá para pedir um favor ou 

exigir um direito, se ocorre na rua ou numa reunião familiar, por exemplo. 

Funções gramaticais, semânticas e estilísticas dependem da “ocasião” do 

discurso ou são desempenhadas por este contexto. Dizer “dois de dez e um de 

vinte” não tem sentido em si mesmo. Contudo, se dito a um vendedor de 

objetos que custam dez e vinte reais não haverá dúvida quanto ao que 

significa, por conta da específica “ocasião”. 

O contexto [extraverbal] histórico constitui-se pelas circunstâncias 

históricas conhecidas pelos falantes, podendo ser particular – referindo-se à  

história de uma pessoa, de uma família ou a uma comunidade bem pequena – 

ou universal – referindo-se a um país, a uma comunidade bem mais ampla, 

até ao mundo inteiro. Seria o caso de o falante reconhecer, por exemplo, que 

se vive uma grande crise econômica na Europa, em se tratando do caráter 

universal do contexto histórico. 

Também é reconhecido como contexto histórico atual ou pretérito. 

Quando Verissimo recria o ambiente de um consultório dentário em Sala de 

Espera (1999, p. 7-10), faz referência às revistas Vida dentária, A Cigarra e 

Revista da Semana e apresenta O Cruzeiro como um exemplar de 1950. São 

de fato referências a publicações do início do século XX, como se atesta a 

partir de uma pesquisa em páginas de busca na rede internacional de 

computadores. Para ilustrar, em relação à revista O Cruzeiro, é possível 

visualizar exemplares digitalizados em www.memoriaviva.com.br/ocruzeiro, 

assim como exemplares de 1914 a 1946 de A Cigarra estão disponíveis em 

www.arquivoestado.sp.gov.br/revistas18. 

Ainda que o personagem a chame de antiga no decorrer do texto, o 

confronto entre o contexto histórico atual acaba posicionando todas as 

publicações mencionadas por Verissimo num passado distante, situadas, 

portanto, no contexto histórico pretérito, o que de certa forma ganha 

significação específica no desenvolvimento do contexto proposto.    

Por volta de 1940, antes de se configurar a Segunda Grande Guerra 

Mundial, não se falava em Primeira Grande Guerra para mencionar os conflitos 

ocorridos a partir de 1917. A partir de 1945, não havia por que não falar em 

                                                             
18

 Os acessos à internet se deram em 19/11/12. 

http://www.memoriaviva.com.br/ocruzeiro
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revistas
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Primeira e Segunda Grande Guerra, o que pode sugerir a interferência nos 

signos linguísticos do contexto histórico, tanto atual quanto pretérito. Da 

mesma forma, certos nomes podem exemplificar a atualidade ou não da 

denotação, como “farmacêutico” e “boticário”, o segundo associado ao contexto 

histórico pretérito. 

O contexto [extraverbal] cultural corresponde ao que pertence à 

tradição cultural, tanto de uma comunidade como de toda a humanidade. Em 

função de referir-se a denotações de cunho histórico, pode ser considerado um 

aspecto do contexto histórico. O contexto cultural se verifica quando se 

reconhece, por exemplo, personagem ou fragmento de uma obra literária, 

pensamento de determinado filósofo ou fenômeno de ordem científica, como o 

fato de os estudos sobre o humor na universidade serem relativamente 

recentes e tratarem frequentemente de piadas e charges. 

 

4.1.3.2.4. Universo de discurso 

  

 Toda forma de conhecimento da realidade está condicionada a um 

universo de discurso, definido como “sistema universal de significações a que 

pertence o discurso (ou um enunciado) e que determina sua validade e seu 

sentido” (COSERIU, 1979, p. 234). 

Coseriu (2007, p. 136), com o intuito de respaldar a autonomia do texto, 

refere-se à existência de universos de discurso como um de seus argumentos, 

alegando que as diferenças entre eles interferem diretamente não na língua, 

mas nos textos.  

Coseriu, em nota, menciona que tal conceito, elaborado por ele a partir 

do ponto de vista da teoria linguística em Determinação e entorno: dois 

problemas duma linguística do falar19, fora introduzido na lógica por George 

Boole20. O intuito consistia em dar conta das condições de verdade dos 

discursos que operam com asserções, mas que não pertencem ao campo da 

ciência (em particular, dos discursos relativos a mundos imaginários). O 

                                                             
19

 Romanistisches Jahrbuch (Berlim), 7, 1955-1956, §§ 3.5.1 e 3.5.2. 
20

 An Investigation of the Laws of  Thought on which are Founded the Mathematical Theories of 
Logic and Probabilities, New York, Dover, 1854, cap. III, § 4 e seguintes. 
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conceito foi adotado na filosofia da linguagem, por exemplo, pelo filósofo 

americano (fenomenólogo) Wilbur Marshall Urban21. 

A definição de universo de discurso está associada especificamente a 

sistema de significações, conforme exemplos enumerados pelo autor, repetidos 

aqui para fundamentar mais incisivamente a conceituação proposta. 

Afirmações sobre a viagem de Ulisses ou de Cristóvão Colombo têm sentidos 

totalmente diferentes, apenas podendo ser comprovadas no interior de cada 

universo de discurso.  

Assim acontece com a ficção literária: suposições fundamentadas na 

Ilíada não podem ter comprovação na realidade histórica ou empírica, senão na 

realidade que a própria obra constitui. Coseriu (2007, p. 228) concebe os 

universos de discurso como “universos de conhecimento” correspondentes aos 

modos fundamentais do conhecer humano. Não se trata de “mera expressão 

linguística”, e sim de “universos em que a linguagem se apresenta cada vez 

como manifestação de um modo autônomo do conhecer”, o que ele relaciona 

com “concepções de mundo”.  

Coseriu (COSERIU e LAMAS, 2010), no artigo Orationis fundamenta, a 

prece como texto (p. 77-104), a respeito das primeiras noções sobre universos 

de discurso (COSERIU, 1979, p. 234), afirma que, “depois de mais de quarenta 

anos e de novas reflexões, faria algumas contribuições pontuais a esta 

caracterização e também algumas modificações, em parte essenciais” (p. 92).   

O trabalho contendo a revisão foi formulado pela primeira vez em forma 

oral, no Congresso Internazionale Orationis Millennium, em maio de 2000. 

Segundo Lamas, na apresentação do livro Linguagem e Discurso (COSERIU e 

LAMAS, 2010, p. 14), tal estudo foi o último testemunho do mestre romeno “da 

análise própria da hermenêutica do sentido”. 

De início, reforça que “a linguagem certamente não cria os entes”, 

apenas reconhece-os, delimita-os, tanto no mundo empírico como no mundo 

da fantasia, “onde a verdadeira e própria criação também se manifesta através 

da linguagem, mas não é apenas linguística” (COSERIU e LAMAS, 2010, p. 

92). 

                                                             
21

 Language and Reality, Londres, Allen & Unwin, 1939, p.160-162. 
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A seguir, o autor (p. 93) reitera que, ao dizer que não existe mais que um 

mundo, não propunha a redução dos mundos “àqueles a que a linguagem se 

refere”, apenas aludia “a uma unidade ideal desses mundos” (grifo do autor). 

Coseriu insiste que tais mundos diferentes poderiam ser chamados de âmbitos 

de conhecimento, nesse caso, chamando o mundo idealmente único que eles 

constituem de universo vital do homem (grifos do autor). 

Enfatiza, então, que as duas modificações propostas seriam “atualmente 

essenciais”. A primeira seria a distinção entre apenas quatro universos de 

discurso, que corresponderiam aos quatro “modos básicos do conhecer 

humano”: a) “universo da experiência comum”, b) “universo da ciência (e 

da técnica cientificamente fundada”, c) “universo da fantasia (e, portanto, 

da arte)” e d) “universo da fé”. 

Vale lembrar que Coseriu (1979, p. 234) propusera inicialmente “a 

literatura, a mitologia, as ciências, a matemática, o universo empírico, enquanto 

‘temas’ ou ‘mundos de referência’ do falar”, os quais constituiriam “universos de 

discurso”. Assim, há uma reestruturação da proposta, de modo que os 

universos de discurso recebem uma configuração bastante diversa, como se 

demonstra a seguir: 

 

 

 

• UNIVERSOS DE DISCURSO (Orationis fundamenta. 
A prece como texto, 2000 [2010, p. 93]) 

UNIVERSOS DE DISCURSO 
(Determinação e entorno, 1955 

[1979, p. 234]) 

 

• 1.FANTASIA/ARTE 1. LITERATURA 

 

• FENÔMENO HÍBRIDO* 2. MITOLOGIA 

 

• 2. CIÊNCIA 3. CIÊNCIAS 

 

• 2. CIÊNCIA 4. MATEMÁTICA 

 

• 3. EXPERIÊNCIA COMUM 5. UNIVERSO EMPÍRICO 

 

• 4. FÉ 
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Em Determinação e entorno, Coseriu trabalhara com a hipótese de cinco 

universos de discurso, enquanto, com a proposta de revisão, defende que 

sejam quatro. Ele não só diminui um universo em relação àquela versão, mas 

também, em verdade, apresenta diferenças importantes. De maneira geral, 

parece ser possível relacionar os universos da literatura e o empírico com o da 

fantasia (e da arte) e o da experiência comum, respectivamente. Entretanto, 

reconsidera o universo da mitologia, aproximando-o dos universos da fantasia, 

da ciência e da fé, atribuindo-lhe, portanto caráter “híbrido”. 

Quanto aos universos das ciências e da matemática, ainda que admita 

que apresentem diferenças internas, reordena em um único universo, por 

constituir “um único modo de conhecer”. 

Não se refere especificamente a uma justificativa para a proposta do 

universo de discurso da fé, contudo, pode-se compreender que tal universo 

constituiria um sistema de significações cujas regras são próprias, distintas dos 

outros universos de discurso em questão.   

A segunda modificação seria a distinção entre universo de discurso e 

mundo, admitindo três mundos ou áreas do conhecimento: a) “o mundo da 

necessidade e da causalidade”, “área de conhecimento própria da ciência 

empírica”; b) “o mundo das criações humanas ou da cultura em geral” – 

de que faria parte o mundo da fantasia ou da arte –, e c) o mundo da fé.  

Naquela primeira versão, não se estabelece clara diferença entre 

universo de discurso e mundo conhecido. Tem-se a impressão de que se trata 

de expressões de significação bastante próxima. 

Assim, partir-se-ia da tese de que não há que existir coincidência entre 

universos de discurso e mundos conhecidos, já que os primeiros referir-se-iam 

“às modalidades de conhecimento”, enquanto os mundos corresponderiam aos 

objetos do conhecer e do saber. Veja-se o esquema:  
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O esquema procura representar a relação estabelecida entre os 

universos de discurso e os mundos conhecidos, a partir das modificações 

propostas por Coseriu (COSERIU e LAMAS, 2010, p. 93). O fato é que o autor 

parece relacionar de modo mais objetivo as modalidades de conhecimento com 

as “áreas de conhecimento”. 

Considerando que Coseriu postula a existência de quatro universos de 

discurso, é necessário que se situe qualquer afirmação em um dos universos 

propostos, sob pena de não ter validade. 

Como se vê no quadro, os universos de discurso da experiência comum 

e da ciência teriam como referência o mundo da ciência empírica. As duas 

modalidades do conhecimento partiriam do mesmo objeto do conhecer. 

Naturalmente, ao se elaborar o enunciado, não deverá haver dificuldade em 

situá-lo no universo de discurso da experiência comum ou no universo da 

ciência, os quais seguem regras bem específicas. 

O universo da fantasia e da arte estaria centrado no mundo das criações 

humanas em geral, base para o sistema de significações em que se 

concentram os seus temas. Semelhante seria a relação estabelecida entre o 

UNIVERSOS DE 
DISCURSO 

(MODALIDADES DE 
CONHECIMENTO) 

EXPERIÊNCIA 
COMUM 

CIÊNCIA 

FANTASIA / 
ARTE 

FÉ 

MUNDOS 
CONHECIDOS 
("ÁREAS DO 

CONHECIMENTO") 

MUNDO DA 
CIÊNCIA 

EMPÍRICA 

MUNDO DAS 
CRIAÇÕES  

HUMANAS E 
CULTURA EM 

GERAL 

MUNDO DA FÉ 
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universo da fé e o mundo da fé. Em outras palavras, os universos de discurso e 

as respectivas áreas do conhecimento constituem o todo que garante as 

condições em que será considerado válido ou não um determinado enunciado. 

Os textos que formam o livro Comédias da Vida Privada, por exemplo, 

integram o universo de discurso da fantasia, o que, dentre outros aspectos, faz 

com que em tais construções as regras do mundo empírico possam ser 

subvertidas. 

Tais reflexões serão retomadas no momento da análise do corpus. Por 

enquanto, dando sequência à apresentação dos conceitos coserianos 

pertinentes à pesquisa, explicitar-se-á a comparação entre a definição de texto 

como nível último da linguagem com a de texto como nível de organização 

gramatical.  

  

4.2. Uma distinção importante: texto como último nível da linguagem e 

como nível da organização gramatical 

 

 Partindo do entendimento da linguagem no sentido coseriano, 

naturalmente tem-se como ponto de partida uma tricotonomia já conhecida: a 

linguagem como fato de criação, portanto, atividade criadora; como fato de 

técnica, isto é, um saber, uma potencialidade; e como produto. 

 Coseriu descreve tais relações, assinalando que, no nível universal, a 

linguagem enquanto atividade corresponde ao falar em geral, não determinado 

historicamente. Enquanto técnica, corresponde ao falar em geral, saber 

elocucional, e, como produto, é a totalidade do que se disse.  

No nível histórico, a linguagem enquanto atividade corresponde à língua 

concreta, materializada no falar português, espanhol, por exemplo. Enquanto 

técnica, corresponde ao saber idiomático, saber tradicional de uma 

comunidade. Enquanto produto, porém, a língua nunca se apresenta de modo 

concreto, conforme adverte Coseriu (1980, p. 93), “só pode ser língua abstrata, 

isto é, a língua extraída do falar e objetivada numa gramática ou num 

dicionário”.   

No nível individual, enquanto atividade, a linguagem corresponde ao 

discurso, definido como “o ato linguístico (ou a série de atos linguísticos 

conexos de um determinado indivíduo numa dada situação” (Idem). Enquanto 
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técnica, corresponde ao saber expressivo, relativo à elaboração dos discursos. 

Enquanto produto, é texto, falado ou escrito. 

Como se vê, faz-se uma distinção entre discurso e texto, relacionada 

com a distinção entre atividade e produto: o termo discurso é associado ao ato 

linguístico propriamente dito, ao passo que o termo texto associa-se ao 

material, elemento concreto. Ressalte-se, contudo, que o sentido mais 

específico do termo texto apenas será empregado em situações em que seja 

estritamente necessário estabelecer a distinção entre texto e discurso.             

Segundo Lamas (COSERIU e LAMAS, 2010, p. 160), Coseriu “utiliza o 

termo texto com dois significados diferentes”: em um, toma o texto (1) como 

último nível da linguagem, um nível autônomo do linguístico; em outro, como 

nível de organização gramatical, texto (2) como nível da estruturação idiomática, 

numa escala de que constam a oração, a cláusula, o sintagma, a palavra e os 

elementos mínimos portadores de significado. 

Para elucidar a abordagem coseriana sobre o texto, o autor propõe o 

seguinte esquema: 

 

O texto segundo Eugenio Coseriu
22

 

____________________________________________________________________________ 
 
falar em geral           
                                 elementos mínimos 
                                 palavra                                           
                                 sintagma                                    
                                 cláusula                                     
                                 oração                                       
                                 texto (2) 
Idioma 

 

 

           níveis da estruturação 

                                                        

                                              determinação progressiva 

____________________________________________________________________________ 

(COSERIU e LAMAS, 2010, p. 161) 

 

                                                             
22

 Óscar Loureda Lamas, em capítulo de sua autoria, intitulado “Fundamentos de uma 
linguística do texto real e funcional”, esclarece ser o gráfico uma adaptação de esquema de 
Coseriu para a versão italiana de Lingüística del texto (COSERIU, Eugenio. Linguistica del 
texto: Introduzione a uma ermeneutica del senso. Roma: Carocci, 1997, p. 61).    

saber falar em geral 
(saber elocucional) 
 
saber construir um texto com base no 
conhecimento idiomático (segundo as 
regras de um idioma) 
 
produzir um texto (1) com base em uma 
tradição textual e com base em uma 
única intuição (como ato de fala 
completo) 
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Lamas enfatiza, com base no esquema, o reconhecimento do texto no 

âmbito da linguagem como necessário, independente das línguas, isto é, 

sempre há o texto como ato linguístico complexo em todas as línguas, já que 

não entende o falar que não parta do concreto, seja texto falado ou escrito.    

Quanto ao termo “determinação progressiva”, mencionado no esquema 

e não esclarecido pelo autor, é pertinente assinalar que Coseriu (2007, p. 146) 

alude ao que denomina “princípio da determinação progressiva”, explicando-o 

como a possível suspensão das normas de correção e/ou de coerência pelas 

de adequação. Naquele contexto, realça a determinação progressiva como um 

outro argumento para fundamentar  a autonomia do nível do texto em relação 

ao nível histórico e ao nível universal. 

Dessa forma, os três níveis do falar teriam uma ordenação de acordo 

com o seu grau de determinação, do universal para o individual. Neste, seria 

possível anular o juízo23 referente ao nível universal, fundamentado na 

coerência, ou o juízo referente ao nível histórico, por sua vez pautado na 

correção, em função do juízo do nível individual, cuja base é a adequação.  

O texto poderia ser incoerente e/ou incorreto e, mesmo assim, 

adequado, o mesmo não valendo para uma situação inversa, ou seja, em 

sendo o texto inadequado, de nada adiantaria para a construção de sentido ser 

coerente e/ou correto. 

A respeito do texto no nível da organização gramatical, Coseriu (2007, p. 

112) reforça que se apresentam necessariamente em todas as línguas apenas 

os elementos mínimos e a oração. Todavia, pondera que se deva considerar a 

afirmação uma “generalização empírica”, pois tais níveis de estruturação 

idiomática podem ou não ocorrer em uma determinada língua, e sua 

comprovação dependeria de um exame mais apurado. 

Assim, não é necessário que haja em todas as línguas palavra, 

sintagma, cláusula ou mesmo texto. Este é “parte dos níveis de estruturação 

que podem existir em uma língua, mas não dos que existem necessariamente” 

(p. 115). O autor lembra que nas línguas conhecidas até agora existem sempre 

ao menos algumas regras referentes ao nível do texto, considerando-o, então, 

um “universal empírico” (p. 308). 

                                                             
23

 O conceito de juízo será retomado em seção à frente, 4.5  A suspensão dos juízos no texto. 
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No texto, reconhecido como um ato linguístico complexo – e necessário 

em todas as línguas –, identificam-se as três dimensões do falar: no plano 

universal, fala-se de fatos, de algo, numa referência a elementos da realidade; 

no plano histórico, fala-se em uma língua determinada; no plano individual, fala 

um indivíduo e não outro, em circunstâncias específicas. 

Na seção a seguir, desenvolver-se-á a abordagem sobre o texto 

enquanto prática social, integrando, portanto, a noção de gênero e avançando 

no sentido de reconhecer o caráter autônomo dos atos de fala.  

 

4.3. A dupla dimensão pragmática dos discursos e o conceito de gênero  

 

 Não há texto que não se insira em um gênero, dentre outros aspectos 

porque a prática social se dá por meio de gêneros. Assim, se há a pretensão 

de submeter um conjunto de textos à teoria de Eugenio Coseriu, é 

absolutamente necessário demonstrar como o autor em questão concebe os 

gêneros textuais. 

De início, convém advertir que também em relação aos gêneros Coseriu 

propõe uma abordagem tripartite: no nível universal, o gênero é uma acepção 

que ultrapassa os limites do idioma; no nível histórico, pode-se verificar a 

tradição de determinados gêneros em determinada língua; no nível individual, o 

gênero é a realização de ato linguístico concreto, particular.  

É possível tratar do gênero em três dimensões, relacionadas com os 

níveis mencionados: é real, porque existe e os falantes o reconhecem 

intuitivamente; é funcional, pois cria conteúdos específicos do falar. É 

autônomo, já que implica saberes ou competências independentes. 

Para quem parte da teoria de Coseriu como referência, não é difícil que 

tenha acesso aos estudos acerca das chamadas Tradições Discursivas, muitas 

vezes conceito confundido com a noção de gênero textual. 

A noção relativamente recente de Tradições Discursivas foi proposta, em 

sua base, a partir de estudos de Brigitte Schlieben-Lange. O termo, segundo 

Kabatek (online e, p. 3), tem origem nas pesquisas publicadas em torno de 

uma Pragmática histórica, em 1983, e resulta da combinação feita pela autora 

de diferentes aspectos da sociolinguística e da pragmática com a teoria de 

Coseriu, com quem ela havia estudado em Tübingen. 
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Mesmo que alguns trabalhos acabem apresentando como sinônimas as 

noções de tradições discursivas e gêneros, é importante salientar que, dentre 

outros aspectos, se isto fosse verdadeiro, o termo tradição discursiva 

representaria apenas uma substituição conceitual. 

As tradições discursivas não constituem gêneros: primeiro, porque 

determinadas fórmulas fixas, como “bom dia”, representam uma tradição 

discursiva, mas não um gênero textual, embora haja quem defenda tal 

classificação. Segundo, porque dentro de um mesmo gênero é possível 

identificar diferentes tradições discursivas. 

Kabatek (p. 5) ilustra a segunda razão mencionada acima com o fato de 

políticos franceses evocarem discursos identificadores de determinados 

grupos. Uma das estratégias consiste em empregar formas arcaicas, 

praticamente mortas no francês atual, para identificarem, no caso, aqueles que 

frequentaram a Escola Nacional de Administração (ENA), situando-os numa 

determinada elite política. 

Assim, pode-se tratar da ocorrência de mais de uma tradição discursiva 

inserida em um gênero. Como Kabatek (p. 5) afirma, “os gêneros são tradições 

do falar, mas nem todas as tradições do falar são gêneros.” A tradição 

discursiva pressupõe “repetição de um texto ou de uma forma textual ou de 

maneira particular de escrever ou de falar que adquire valor de signo próprio 

(portanto é significável).”, de acordo com a sua análise (p. 7). 

Formas de saudação são tradições discursivas, da mesma forma que o 

soneto, a carta, o poema de amor, na medida em que se situam num 

determinado momento da língua e permanecem ou não inalterados, 

estabelecendo uma relação de tradição entre as suas formas e/ou entre os 

seus conteúdos. 

No estudo das tradições discursivas, mencionam-se os textos fixados e 

os não fixados, destacando-se o caráter de permanência daqueles em relação 

a estes. Coseriu, ainda que os reúna entre os textos fixados, distingue os 

fixados dos supra-idiomáticos, referindo-se ao aspecto universal destes: 

soneto, notícia, silogismo, por exemplo (COSERIU e LAMAS, 2010, p. 163). 

Se, por um lado, entre os textos fixados em geral há equivalência entre 

as línguas particulares, por outro lado, quando se trata de estruturas supra-

idiomáticas, não há equivalência, pois elas não seguem regras de um idioma. É 
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o caso do soneto, do silogismo e da notícia: sua constituição ou funcionamento 

independem de uma língua particular específica. 

Ressalte-se que os textos não fixados favorecem muito mais a 

comprovação das diversas dimensões do nível individual do falar, como se verá 

adiante. 

Como se supõe do estudo de Lamas (COSERIU e LAMAS, 2010, p. 

164), as concepções de Coseriu sobre o texto podem ser relacionadas com a 

noção de dupla dimensão pragmática proposta por Vilarnovo (VILARNOVO-

SANCHEZ, 1994, p. 41 e seguintes). Acredita-se que o texto é duplamente 

pragmático porque representa uma ação e seu produto; e porque sofre a 

interferência direta de elementos não verbais. 

Vilarnovo chama de “primeira dimensão pragmática” (grifo do autor), 

num nível mais geral, o falante, o ouvinte, o meio de comunicação, o próprio 

discurso e o contexto. São fatores determinantes dos discursos, sempre 

contribuindo para a configuração de forma essencial de seu conteúdo e função. 

O autor atribui o nome “segunda dimensão pragmática” à finalidade do 

ato de fala, levando em conta que toda ação do homem pressupõe um objetivo. 

Exemplifica com anúncios, que são produzidos para se fazer conhecer uma 

informação; as piadas, para fazer rir; a explicação, para que se compreenda 

alguma coisa; a advertência, para chamar a atenção; a falácia, para causar 

dano; e a proposta, para ser levada em conta (e, no caso, aceita). 

Vilarnovo postula que a primeira dimensão pragmática fundamenta-se 

na segunda; entretanto, adverte que, simultaneamente, a segunda dimensão 

só é possível em função da primeira. Os textos apresentariam determinadas 

características pragmáticas para garantir o cumprimento de determinada 

função. Os textos seriam construídos em determinada forma, por conta da 

finalidade do ato de fala em que se insere, existindo, portanto, uma estreita 

conexão entre as duas dimensões. 

Acatar como verdadeiro esse nível de conexão entre as dimensões 

pragmáticas leva à valorização do papel do gênero textual nas relações entre 

as pessoas. É fato que, desde a década de 80, no Brasil, há uma grande 

preocupação com o ensino de Língua Portuguesa a partir dos gêneros, não 

sem justificativas bastante consistentes. Não só estudos teóricos como as 
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publicações oficiais de apoio à educação têm procurado fornecer suporte para 

a inserção dos gêneros na prática pedagógica. 

Ainda hoje a escola se ressente de que o ensino de língua materna se 

dê a partir dos gêneros, como propõem, por exemplo, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, desde 1998, ainda que se façam ressalvas quanto à 

clareza das orientações. O fato é que muitas vezes a escola ignora a 

necessidade de que as estratégias de ensino contribuam para uma 

aprendizagem que faça sentido para o aluno, significativa, contextualizada, o 

que dificilmente ocorrerá sem que se parta dos gêneros.  

Lamas (COSERIU e LAMAS, 2010, p. 167), ao definir os gêneros 

textuais por suas propriedades, é categórico: “[...] não há palavras ditas que 

não pertençam a um gênero.” Assim como o texto tem como característica 

inerente o pertencimento a um gênero, o falante, ao produzir um ato linguístico, 

escolhe entre diferentes possibilidades funcionais um ou outro gênero textual.  

Lamas postula que os gêneros se definem por três propriedades: a) são 

funcionais, por conterem certos elementos que contribuem para atribuir sentido 

ao que se diz; b) representam projeção (=concretização) dos traços universais 

do falar; e c) sempre fazem parte dos atos de fala.     

Ainda com base em tal abordagem, interessa discutir como o falante 

comum identifica o gênero, se intuitivamente ou por dedução.  Por dedução, ele 

deveria comparar alguns textos de provável semelhança quanto ao gênero, 

definir os traços e generalizar as suas características, mesmo que nem todos 

os exemplares fossem analisados. 

Lamas opta pelo reconhecimento por intuição, situação em que o falante 

não deduz o gênero a partir da comparação de textos, por abstração e 

generalização. Segundo ele, há uma intuição da natureza de determinado 

gênero. Um dos argumentos utilizados pelo autor consiste em questionar a 

prévia seleção de textos pertencentes a um e não a outro gênero, para 

proceder à comparação. Se o falante reconhece para comparar, parece ilógico 

negar a percepção intuitiva inicial do gênero, para confirmar ou não a 

identificação.  

O falante provavelmente levanta hipóteses sobre o gênero e confirma-as 

ou não, conforme os elementos definidores do gênero se evidenciam de fato ou 

não. Sabe-se que não é comum que o falante tenha problemas para constatar 
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este ou aquele gênero, o que demonstra a relativa capacidade de identificação, 

principalmente se ele é parte de sua rotina. 

Não se pode ignorar, é bem verdade, que há situações em que um 

falante não reconhece o gênero. Lamas (COSERIU e LAMAS, 2010, p. 168) 

refere-se ao gênero como fato pragmático, que sinaliza pistas para uma 

interpretação mais adequada, marca restrições do falante quanto à codificação 

ou serve de guia para a interpretação ou como horizonte de expectativas para 

o ouvinte. 

O autor menciona o fato de se buscar o sentido, a partir da confirmação 

ou não de hipóteses levantadas. É o que se denomina princípio da confiança, a 

que já se fez referência na seção 4.1.1 (Os princípios gerais do pensamento). 

Chega-se a um sentido possível nas circunstâncias propostas, alterando-se ou 

não a hipótese inicial. Do contrário, fracassa a comunicação.  

Nos textos de humor, certamente o leitor será desafiado a rever a sua 

interpretação inicial e reavaliar as suas hipóteses iniciais, posto que tal gênero 

constitui-se de recursos fortemente marcados pela quebra de expectativa, pela 

surpresa, pelo inesperado, enfim, por brincar com a interpretação do ouvinte. 

Considerando o gênero como inerente às práticas sociais e o fato de 

que, conforme adverte Lamas, não há palavras que não estejam inseridas num 

gênero, carece definir em que gênero textual se situa o corpus da pesquisa.  

Ainda que não se aprofunde a discussão em torno da dificuldade de 

distinção entre crônica e conto no que se refere aos textos de Verissimo, é 

válido aludir à dita polêmica. De um lado, há quem os classifique como crônica, 

em função, entre outros aspectos, do tom descontraído, marcado por aparentes 

inserções pessoais. De outro, consideram contos os seus textos por serem 

constituídos de elementos que são característicos de tal gênero, tais como 

personagens, narrador, relações espaço-temporais, foco em um conflito, 

recurso do diálogo, entre outros aspectos. 

Para que não se desvie do foco da pesquisa, assumir-se-á a 

denominação de conto humorístico, sem que se avance no debate sobre outras 

possibilidades de classificação. Discutir tais aspectos exigiria outra proposta de 

análise, talvez uma outra tese. No entanto, é possível que se identifique um ou 

outro texto com o gênero crônica, como se pode supor a partir dos comentários 
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de Bordini, editora responsável pelas coleções infanto-juvenis da L&PM 

Editores, empresa que publicou boa parte das obras de Verissimo.  

Segundo a autora, construir textos no limite entre a crônica e o conto em 

dado momento parece significar uma espécie de jogo, uma estratégia 

discursiva. É como se a dificuldade de o leitor classificar os gêneros fosse 

resultado de uma escolha consciente do autor. Bordini, diante do que ela 

denomina de “ciladas” do autor, sugere: “aceitemos que alguns de seus textos 

são contos, porque narram uma história inventada, e outros são crônicas, 

porque se referem à história-história” (1996, p. 100).  

Aliás, querer que o autor reconheça se a sua própria produção constitui 

conto ou crônica seria exigir uma perspectiva metalinguística do falante 

enquanto escritor. Certamente, este desenvolve o seu texto com o propósito de 

causar este ou aquele efeito de sentido e não nomear ou classificar os seus 

recursos expressivos. Esta é uma tarefa do linguista, do estudioso. Da mesma 

forma, interessa ao falante enquanto leitor perceber ou não os efeitos de 

sentido – pretendidos conscientemente ou não –, e não nomeá-los ou 

classificá-los.  

Naturalmente, não se concebe a viabilidade de tratar de todos os 

aspectos relacionados ao gênero, razão pela qual serão investigados aqueles 

pertinentes à pesquisa em curso. Neste caso, os fatores preponderantes para a 

construção do sentido em textos literários, já que se postula que haja 

aproximação entre estes e os textos humorísticos. 

 

 4.4. A dupla relação semiótica dos textos literários  

 

O texto literário tem destaque na perspectiva linguística de Coseriu, 

dentre outros aspectos, pelo fato de o autor considerar o emprego da 

linguagem na literatura a representação do funcionamento pleno da linguagem. 

Não se deveria tratar a língua literária como desvio do normal, do esperado, 

mas a possibilidade de realização das potencialidades da língua. 

Em verdade, Coseriu postula que o emprego objetivo da linguagem – o 

uso na vida prática e, inclusive, nas ciências – é que corresponde a “uma 

drástica redução da plenitude funcional da linguagem” (1993, p. 39). No 

emprego literário, materializam-se possibilidades que, em situações de uso 
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comum, geralmente são minimizadas em função das necessidades de garantia 

da informação. 

Coseriu (2007, p. 245) propõe a substituição de expressões como 

“linguagem corrente, científica”, por “modo de falar científico”, “modo de falar 

orientado a fins práticos”, e justifica o termo redução para todas as 

modalidades de uso linguístico não literário. Nelas, o foco está na designação 

em si, enquanto que, no modo de falar literário, o foco é a própria linguagem, o 

que contribui fortemente para a atualização de muitas funções linguísticas, em 

sua máxima potência. Não concebe, portanto, contrariando o que pretendem 

alguns estudiosos, como Jakobson, reduzir a essência da linguagem literária a 

uma função linguística. A linguagem poética não corresponde a um uso 

linguístico dentre outros, senão simplesmente linguagem. É realização de todas 

as possibilidades da linguagem como tal, ou seja, linguagem por excelência 

(2007, p. 244).    

Quando se trata dos textos puramente informativos, os conteúdos em 

questão tendem a coincidir: designação, significado e sentido. Coseriu (1993, 

p. 38) afirma que todos os textos têm sentido, ainda que os literários se 

apresentem como construção de sentido. Diante de textos literários, verifica-se 

que a relação entre os conteúdos é diferente, já que no processamento textual 

de tais textos ocorrem basicamente dois momentos: uma primeira relação 

semiótica, em que o leitor identifica a designação e o significado e uma 

segunda relação semiótica, em que se reconhece o sentido. 

É como se, após a leitura do texto, o leitor ainda se perguntasse: E o 

que isto – designação e significado – significa? Coseriu esclarece que o plano 

do sentido tem caráter duplamente semiótico. Há nele duas séries de relações, 

uma em que se estabelece uma primeira compreensão e outra em que o 

significado inicialmente constituído corresponde a significante para o sentido. O 

que se reconhece como significado no texto literário corresponde à “parte 

material”, portanto, significante de outro significado, o sentido do texto. Numa 

primeira leitura, chega-se ao conteúdo que poderá garantir a percepção do 

sentido do texto, em especial quando se trata de texto literário.  

Segundo o que se pode depreender de Coseriu (2007, p. 154), 

especialmente no texto literário o acontecimento corresponde ao que ele 

chama de símbolo para, ou seja, há necessidade de elucidar o sentido. O 
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sentido não coincide com o que é narrado exatamente. Em outras palavras, 

refere-se ao sentido como “expressão de uma unidade de conteúdo de tipo 

superior”, numa alusão a níveis semióticos diferentes. 

Com a finalidade de exemplificar tal concepção, comenta como se dá o 

entendimento de parte do livro A metamorfose, de Kafka. Descreve que o 

estado de coisas apresentado pelo autor carece de interpretação. O leitor se 

pergunta por que há a transformação do personagem em um inseto, embora 

haja clareza quanto ao que ocorre. Os conteúdos conhecidos por quem lê 

apenas correspondem a uma espécie de significante do significado “em um 

nível distinto: o sentido”. Coseriu (p. 155) afirma que é possível que se 

reconheça, que se memorize com exatidão A metamorfose sem que se 

identifique o sentido de fato. 

É importante ressaltar que há fortes indícios de que o que Coseriu atribui 

ao texto literário possa ser associado ao texto humorístico. Acredita-se ser 

possível reconhecer características semelhantes às do texto literário no texto 

de humor. Há argumentos para julgar que o processo de construção, o 

emprego de recursos, enfim, o trabalho formal que se dá no texto humorístico 

seja correspondente ao que ocorre em textos literários. 

É o que se supõe ocorrer quando se lê um texto como Sala de Espera 

(VERISSIMO, 1999, p. 7). Nele, descreve-se um imaginário e bastante possível 

diálogo entre um homem e uma mulher, numa sala de espera de um 

consultório de dentista. Compreende-se claramente a sequência de eventos 

que culmina com o desfecho inesperado e frustrante, mas espera-se que se 

questione: e o que isso significa? 

Como já se disse, todos os textos têm algum sentido e, em se tratando 

de textos científicos ou objetivos, informativos, de maneira geral, designação, 

significado e sentido podem coincidir. Há realmente situações em que o que se 

quer dizer é exatamente aquilo que se falou ou escreveu. Isto parece 

comprovar-se quando se pergunta a alguém: “Que quer dizer com isso?” e a 

resposta aponta que não existe nada a entender a não ser o que se falou, 

literalmente. 

É em função do fato de existir “uma classe de conteúdos que é 

propriamente conteúdo de textos, ou conteúdo dado através de textos” (2007, 

p. 156) (grifos do autor) que se justifica a autonomia do nível textual. Portanto, 
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há uma linguística do texto, entendida como linguística do sentido, com a 

incumbência de investigar “estruturas especificamente textuais e determinadas 

pelo sentido, não estruturas idiomáticas, determinadas pelo significado”, 

conforme o autor argumenta em nota. 

Tais estudos reforçam a tese coseriana de que os signos por si não 

possuem sentido. Eles permitem a construção do sentido no texto e em cada 

texto certos conteúdos serão atualizados de acordo com os aspectos 

linguísticos e extralinguísticos envolvidos naquele determinado produto do ato 

de fala.  

Não se depreende o sentido em momento anterior à materialidade do 

texto, ainda que elementos considerados pré-textuais possam ser significativos 

para a construção do sentido. É o que ocorre quando, por exemplo, o leitor está 

diante de um livro de humor ou de um romance ou de uma poesia e, a partir 

das informações, antecipa hipóteses a serem ou não comprovadas durante a 

leitura. 

A seguir, falar-se-á de um dos aspectos mais significativos para a 

construção do sentido no texto, em especial o literário ou o humorístico: a 

possível suspensão dos juízos. 

 

4.5. A suspensão dos juízos no texto 

 

No uso cotidiano da linguagem, é comum não haver consciência de que 

o falante utiliza intuitivamente normas inerentes à atividade linguística para 

avaliar, fazer julgamentos. Ao se investigar a língua a partir da abordagem 

tripartite de Coseriu, compreendendo a linguagem como atividade altamente 

complexa, que ocorre ao mesmo tempo em três níveis, é preciso reconhecer 

tais juízos em cada um dos níveis. 

Veja-se o esquema abaixo, de maneira a que se visualize a referida 

valoração da linguagem: 
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Os juízos de valoração linguística 

____________________________________________________________________________ 

           Graus                                   

do saber linguístico   

____________________________________________________________________________ 

elocucional                                         coerente                                           incoerente 

 

idiomático                                          correto                                                incorreto 

 

expressivo                                      apropriado                                          inapropriado 

                                                                                                                            

                                                                                                 

                                                                                                       

____________________________________________________________________________ 

(COSERIU e LAMAS, 2010, p. 142) 

 

 

Como já se viu, no que se refere ao nível universal, julga-se a linguagem 

como coerente ou incoerente, estando o texto em conformidade com certos 

princípios gerais do pensamento e com o conhecimento geral das coisas. O 

que se espera é o texto coerente, entretanto a incoerência pode ser intencional, 

por exemplo, numa situação de caráter humorístico, como se vê no fragmento 

de um dos textos integrantes do corpus deste trabalho, A Mesa:   

 

 (16) Fizeram um pacto. Ninguém sairia mais daquela mesa. Ao diabo com 

as mulheres, filhos, o Brasil e o resto. Só levantariam da mesa para ir ao 

banheiro. Passariam o resto da vida tomando chope e batendo papo. 

(VERISSIMO, 1999, p. 102) 

 

Na história desenvolvida por Verissimo, os personagens decidem não 

mais sair do bar, ignorando o senso comum de que as pessoas que vão a um 

bar em determinado momento voltam para as suas casas. A incoerência torna-

se aceitável nas circunstâncias de um texto de humor. 

No nível histórico, julga-se o texto como correto ou incorreto, 

considerando-se o mesmo de acordo ou não com certas regras de determinado 

idioma, ainda que, do mesmo modo que no nível universal, tais regras possam 

ser suspensas. 

                            Os juízos sobre o falado 
de suficiência                                       de insuficiência 

tema: adequado 
destinatário: conveniente 
circunstâncias: oportuno 

tema: inadequado 
destinatário: inconveniente 
circunstâncias: inoportuno 



94 
 

Também se identifica um exemplo da suspensão intencional da correção 

em trecho de Mauro, de Verissimo, em que se contraria a tradição idiomática 

em função dos propósitos do texto: 

 

(17) Uma das bobagens do Mauro era sempre pronunciar o “u” como se 

tivesse trema. 

  – Deixa de ser bobo.  

– Não escuenta, não escuenta. (VERISSIMO, 1999, p. 59)    

 

O nível individual, plano do texto como produto concreto, em que o 

conteúdo semântico é o sentido, representa o conjunto mais complexo e 

completo da língua. Julgar a adequação ou inadequação corresponde à 

operação que envolve também definir correção ou incorreção, coerência ou 

incoerência, sendo, portanto, mais abrangente.  

O fato de ser adequado pode significar a suspensão dos outros juízos, 

em função da língua sempre se realizar em forma de discurso, texto, e estar 

condicionada a diversos elementos, inclusive extralinguísticos. Dentre outros 

aspectos, o texto pode ser incoerente e/ou incorreto e, ainda assim, adequado. 

Em verdade, não é incomum que exatamente o incoerente e/ou o incorreto seja 

o adequado. É fato que se dá frequentemente em textos de caráter 

humorístico, como se dá nos dois fragmentos de Verissimo supracitados. 

Coseriu e Lamas (2010, p. 141), embora empreguem os termos 

adequado e inadequado para o juízo referente a “um ‘dever ser’ do discurso 

simplesmente linguístico”, esclarecem estar retomando o conceito de 

apropriado da Retórica de Aristóteles. O apropriado indica o que está de 

acordo com determinadas normas relativas aos fatores elementares de todo 

discurso ou ato linguístico. 

De acordo com tal perspectiva, há três tipos de adequação: 

 

1. Verifica-se se o ato linguístico está apropriado com relação às 

pessoas com quem se fala ou ao ambiente em que ocorre o 

discurso – entendido o discurso como conveniente ou 

inconveniente;  
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2. Com relação ao que se fala, ao objeto, entende-se o texto como 

adequado ou inadequado; 

3. Com relação ao momento, à ocasião, às circunstâncias do falar, o 

texto é oportuno ou inoportuno.      

 

Pode-se referir a um juízo global, a uma avaliação do ato linguístico 

quanto aos três aspectos do apropriado. Isto ocorre quando, para quem julga, 

considera-se um texto bem dito, o que significa haver correspondência perfeita 

entre os objetivos expressivos do falante, as circunstâncias do falar e a 

compreensão por parte de quem emite o juízo. 

Nos exemplos transcritos nesta seção, é possível afirmar que a 

incoerência em A Mesa e a incorreção em Mauro são anuladas por conta do 

juízo sobre a adequação. O que se constrói como incoerente ou incorreto 

integra o conjunto de estratégias para a construção do sentido nos textos 

mencionados. 

A estratégia discursiva pautada na suspensão intencional de juízos é 

bastante comum a textos literários e humorísticos, talvez representando um 

indício da aproximação entre eles. Vale lembrar o que Bittencourt, ao referir-se 

a textos em que predomina a função poética da linguagem, adverte: “o que na 

linguagem do quotidiano seria considerado como uma infração à norma, na 

linguagem poética seria visto como criação.” (2007/2008, p. 198).  

Muitas vezes, para construir um texto em que predomine a função 

poética, é preciso produzir um texto adequado sem que seja coerente ou 

correto, como se viu nos fragmentos de A Mesa e Mauro. Tal possibilidade 

deve servir para reiterar a autonomia dos juízos sobre a coerência, a correção 

e a adequação do ato linguístico. É possível falar de forma coerente sem ser 

correto ou adequado, assim como se pode falar com correção sem ser 

coerente ou adequado.  

Certamente, há circunstâncias em que a incoerência e a incorreção 

seguirão existindo sem tolerância, por não serem intencionais. Por outro lado, 

quando intencionais, segundo Coseriu (1992, p. 203), não só são toleradas, 

mas reconhecidas como necessárias para a construção do sentido do texto. 
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4.6. Uma hipótese para a construção do humor 

 

De acordo com a concepção de Coseriu, o humor – tema da pesquisa 

em curso – “baseia-se amiúde na confusão intencional de universos de 

discurso, no mesmo enunciado” (1979, p. 234), citando como exemplos as 

seguintes construções: “no bosque dois jovens matemáticos extraíam as 

raízes quadradas das árvores” e “pela janela vejo um homem que está 

descendendo do macaco” (grifos do autor), das quais, em cada caso, 

depreende-se a sobreposição de dois universos de discursos distintos.  

No primeiro exemplo, é possível identificar um universo de discurso que 

compreende o mundo natural, universo empírico, sistema de significações que 

garante a validade da associação entre os termos “bosque”, “árvore” e “raízes”. 

Um outro universo sobreposto àquele compreenderia os elementos que 

justificariam a relação entre os termos “jovens matemáticos” e “extrair raiz 

quadrada”, pertencentes ao universo das ciências da matemática.  

A construção do humor consistiria em sobrepor os dois universos 

distintos, resultando em imagem surpreendente, absurda, quebrando a 

expectativa do interlocutor. Diante dos signos linguísticos atualizados, o leitor 

poderia esperar que o discurso tratasse de extrair raízes de árvores num 

bosque ou da operação matemática de extração de raízes quadradas, não algo 

que contrariasse o senso comum. Vale ressaltar, porém, que, num segundo 

momento, considerando o que se conhece especialmente sobre o princípio da 

confiança – a partir do qual o leitor busca um sentido, levantando e 

descartando hipóteses até chegar a um entendimento possível –, o leitor 

provavelmente já teria percebido a manifestação da intenção humorística.  

Espera-se, então, que atribua ao discurso valor diferente do sentido 

usual, comum, cotidiano, de caráter informativo. Sem que  procedesse a tais 

estratégias de leitura, portanto, tendo sido envolvido ativamente no 

processamento textual, dificilmente o leitor poderia alcançar o efeito cômico 

pretendido pelo autor, diante das circunstâncias apresentadas. 

Quanto ao segundo exemplo, coexistem dois sistemas de significações: 

em um cria-se situação corriqueira em que alguém pratica o ato – “vejo um 

homem” – a partir de um determinado ponto – “pela janela”. A atitude do 

homem observado poderia ser comum, típica do mundo real, objetivo, se 
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houvesse referência a “observando”, “alimentando” ou a algo semelhante. De 

forma inusitada, entretanto, insere-se no enunciado o processo “descendendo”, 

ação que não assume valor durativo, como representa o emprego de verbos no 

gerúndio. Um ser não está ou esteve ou estará descendendo de outro. 

Descender corresponde a processo pontual, não sendo possível empregá-lo 

como no enunciado. 

Assim, no enunciado em questão, o segundo universo de discurso 

envolve a asserção de caráter científico, parte inerente da teoria da evolução, 

que trata da descendência do homem em relação ao macaco, com uma ação 

comum de observação, como se houvesse referência a um fato corriqueiro, 

comumente observável. 

Em Comunicação em Prosa Moderna, Garcia (1986, p. 37), tratando do 

paralelismo semântico na coordenação, afirma que “os termos coordenados 

devem pertencer ao mesmo universo de discurso”, estabelecendo relação entre 

a “homogeneidade formal” e “a homogeneidade de sentido exigida pela lógica”. 

Ainda que se refira à relação semântica especificamente nos processos 

sintáticos e que não manifeste claramente relação com a definição de universo 

de discurso proposta por Coseriu, é válido citar que o autor relaciona casos de 

ruptura ou ausência desse tipo de paralelismo semântico com a construção do 

humor. 

Garcia (1986, p. 37) comenta algumas construções de Machado de 

Assis em que se pode entender a confusão intencional de universos de 

discurso como estratégias de “seu humor e malícia”, as duas primeiras 

transcritas de Memórias póstumas de Brás Cubas (cap. XV e XVII, 

respectivamente) e a terceira, de Dom Casmurro (cap. I): 

 

(1)  Gastei trinta dias para ir do Rocio Grande ao coração de 

Marcela. 

(2)  Marcela amou-me durante quinze dias e onze contos de réis. 

(3)  ... encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu 

conheço de vista e de chapéu. (grifos do autor) 

 

Observe-se que, tanto nos enunciados propostos por Coseriu como nas 

construções machadianas arroladas por Garcia, para exemplificar a confusão 
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intencional de universos de discurso como base para a construção do humor, 

há um traço de ironia. Provoca-se no leitor algo que talvez se possa relacionar 

com a finalidade dupla da ironia defendida por Pagliaro (1967, p. 11). Ou se 

está diante do seu aspecto polêmico, marcado pelo sarcasmo, ou de seu 

caráter lúdico, como se fosse um enigma proposto ao leitor, muitas vezes 

levando-o a oscilar entre entender o que se diz como realmente sério ou parte 

de uma brincadeira. 

Em se tratando dos estratos semânticos, o sentido da ironia poderia ser 

entendido como a suspensão do possível significado objetivo, como Coseriu 

(1980, p. 65) menciona a respeito dos diminutivos com valor de afetividade, 

depreciação ou ironia, casos em que os sufixos diminutivos assumem valor 

diverso da sua significação objetiva. Talvez seja possível afirmar que haja 

processamento semelhante ao que ocorre com os textos literários, sob a 

perspectiva coseriana: por dupla semiose. Ao final da leitura, pergunta-se pelo 

sentido de fato, de modo que designação e significado representem símbolo 

para, significante em relação ao sentido. 

Nos textos de Verissimo, a ironia parece surgir da impressão global, do 

texto como um todo, especialmente pela sensação provocada ao final do texto, 

quando o leitor se pergunta: e o que isso significa? É uma crítica à sociedade? 

É sarcasmo, deboche? Ou apenas uma brincadeira, um jogo? Como aponta 

Pagliaro (1967, p. 11), uma alternativa possível. 

Nesta pesquisa, demonstra-se a confusão intencional de universos de 

discurso como estratégia fundamental para a construção do humor e alude-se 

à identificação de um certo caráter irônico como traço das comédias 

analisadas, por se compreender que a ironia contribui para a referida dupla 

relação semiótica. 

Entretanto, é importante advertir-se que talvez a própria ironia enquanto 

constituinte de boa parte da obra sob estudo pudesse corresponder a uma 

pesquisa específica, de que não se tratará neste trabalho. Na análise, procurar-

se-á apontar argumentos para se atribuir validade científica à hipótese pautada 

na confusão intencional de discursos, reservando-se papel complementar ao 

caráter irônico dos textos. 
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5. Uma abordagem coseriana do texto humorístico  

 

O texto de humor é marcado frequentemente pela oposição, pela 

ocorrência do inusitado, pela ironia, pela surpresa, constatação que talvez 

acabe por dar a impressão de se tornar desnecessária a sua análise. Ri-se e 

pronto. Pode parecer óbvio demais ao pesquisador desvendar o como se 

constrói o humor em tais textos. 

De início, o sucesso televisivo de Comédias da Vida Privada, adaptação 

da obra de 1994, foi a razão de se levar o texto para a sala de aula e testar o 

sucesso na versão escrita. A partir das primeiras confirmações da boa 

receptividade, buscou-se desvendar junto com alunos de ensino fundamental e 

médio o porquê de os textos serem tão interessantes.  

A publicação, em 1999, de uma Seleção de Crônicas do Livro Comédias 

da Vida Privada – Edição especial para Escolas despertou outra curiosidade: o 

fato de representar uma “edição especial para escolas”, conforme os editores, 

“destinado ao público estudantil das escolas e universidades” (VERISSIMO, 

1999, contracapa). 

O livro original, de acordo com o subtítulo e a apresentação de seus 

editores, constitui-se de “101 crônicas escolhidas” dentre tantas publicadas em 

“quase trinta anos de imprensa e mais de trinta livros publicados”, o que eles 

chamam de “uma seleção – quase homenagem” ao autor. 

Dessa seleção de textos, publicada em 1994 e, cinco anos depois, já na 

sua 34.ª edição, a mesma editora organizou o que chamou de “Edição Especial 

para Escolas” (1999), 34 textos selecionados dentre os 101 da publicação 

original, ou seja, uma espécie de peneira com pouco menos de 35% da versão 

que lhe serviu de referência.    

Procurando manter a mesma proporção, analisar-se-ão dez das 

comédias da obra, aproximadamente 30% dos textos do livro, a saber: (1) Sala 

de Espera (p. 7-10), (2) A Volta (I) (p. 16-18), (3) Lar Desfeito (p. 34-37), (4) O 

Maridinho e a Mulherzinha (p. 41-44), (5) O Homem Trocado (p. 77-78), (6) O 

Ator (p. 79-81), (7) A Espada (p. 89-91), (8) A Bola (p. 96-97), (9) A Mesa (p. 

101-102) e (10) A Verdade (p. 113-114). Os primeiros cinco textos serão 

seguidos das análises mais detalhadas, desenvolvendo-se uma gama maior de 

elementos da teoria coseriana estudados. Os outros cinco serão comentados 
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no corpo do trabalho de uma forma mais abrangente, selecionando-se os 

aspectos teóricos mais significativos, sem maior detalhamento, para que não 

se torne a exposição repetitiva ou enfadonha.  

A versão original contava com sete seções, assim nomeadas: (1) 

Fidelidades e infidelidades; (2) Encontros desencontros; (3) Eles e/ou elas; (4) 

Família; (5) Pais e filhos; (6) No bar; e (7) Metafísicas, todas contempladas pela 

Edição Especial para Escolas, exceto pela primeira seção, Fidelidades e 

infidelidades. Com a amostragem dos dez textos supracitados, haverá pelo 

menos um texto representativo da seleção, tendo por referência as seções da 

obra original. Não haverá nenhuma representação da seção Fidelidades e 

Infidelidades, porque esta foi ignorada pelos editores da edição especial. 

Pretende-se estabelecer relação de coerência entre o livro original de 

1994, a seleção de 1999 e o corpus para análise. Assim, quanto ao objeto 

proposto para a investigação, tomar-se-ão como referência os seguintes 

critérios:  

 40% do corpus são formados por textos da seção Eles e/ou elas, 

os quais, por sua vez, constituem 50% da edição especial e 40% 

do livro original;  

 os textos da seção Encontros e desencontros constituem 20% do 

corpus, já que correspondem a cerca de 25% da seleção e 16% 

do  livro original; 

 os outros 40% do corpus constituem-se de pelo menos um texto 

por seção da obra original contemplada pela seleção: um texto da 

seção Família, um de Pais e Filhos, um de No bar e um de 

Metafísicas.  

 

Com o gráfico abaixo, procura-se oferecer melhores condições de se 

dimensionar mais claramente a preocupação de se estabelecer a relação de 

proporcionalidade entre os livros e o corpus. Destacou-se a relação de seções 

da obra de 1994 e a sua representatividade na Edição Especial de 1999 e na 

seleção do corpus:  
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        Vale ainda destacar, para efeito de ilustração, que publicações mais 

recentes de Verissimo, todas pela Editora Objetiva, mantêm relação com a 

Edição Especial para Escolas que se definiu como corpus deste trabalho. Em 

Comédias para se Ler na Escola, de 2001, por exemplo, há seis (6) das 

comédias da Edição Especial, assim como em O Melhor das Comédias da Vida 

Privada, de 2004, há outras oito (8), num total de quatorze textos retomados, 

portanto, cerca de 40% da Edição Especial para Escolas foram reeditados nos 

últimos anos. 

Ressalte-se ainda que o critério para a escolha do corpus para esta 

etapa da pesquisa é pautado na tentativa de demonstrar que a hipótese poderá 

ser aplicada de fato aos vários textos da obra do autor. Acredita-se que tal 

desafio se pode reforçar pela constituição de um corpus com textos com temas 

e estruturas aparentemente bastante diversos. 

Antes de se iniciar de fato a análise, é importante enfatizar que uma 

abordagem textual com base nas pesquisas de Coseriu deve partir, dentre 

outros aspectos, da concepção de que a atividade linguística corresponde a 

algo mais amplo que a língua propriamente dita. É necessário reconhecer uma 

série de fatores responsáveis pela construção do sentido, como a inserção do 

texto em um gênero textual específico, o emprego dos processos de 

determinação e dos entornos, além dos mecanismos de suspensão dos juízos. 
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De fato, não se pode ignorar o fato de os textos representarem gêneros 

textuais específicos, uma vez que a prática social se dá a partir de gêneros. 

Reitere-se que Coseriu também propõe uma visão tripartite dos gêneros: no 

nível universal, no nível histórico e no nível individual. 

Neste sentido, o gênero ultrapassa os limites do idioma, pode 

manifestar-se como tradição em determinada língua, além de corresponder à 

realização do ato linguístico concreto.  

Numa análise pautada na perspectiva coseriana, como se vê, investiga-

se a elaboração do texto com base nos elementos textuais e extratextuais. 

Segundo Coseriu, o emprego de operações de determinação e de instrumentos 

circunstanciais, os entornos, contribui para o sentido de maneira inegável e 

indispensável. Refere-se, ainda, ao que ele denomina atividades expressivas 

complementares, tais como a mímica, os gestos, o silêncio, as quais não 

constituem objeto de estudo da linguística. 

De forma geral, poder-se-ia dizer que os elementos textuais, as 

operações de determinação, têm a função de garantir que se diga algo acerca 

de algo com os signos da língua, da maneira mais explícita possível. Sabe-se, 

por outro lado, que é muito improvável que o sentido possa ser construído a 

partir exclusivamente de elementos da superfície do texto, já que não se pode 

dizer tudo de tudo o tempo inteiro. Há sempre o não dito, que é também 

fundamental para a compreensão do texto.   

Há necessidade de elementos de natureza extratextual, os instrumentos 

circunstanciais, os entornos. Estão suscitados pelo texto, mas envolvem outros 

fatores, como o contexto, seja verbal, seja extraverbal. São a garantia de que 

“o falado signifique e se entenda além do que foi dito e até além da língua”, 

conforme enfatiza Coseriu (1979, p. 228). 

As operações de determinação, como já se viu na fundamentação 

teórica desta pesquisa, são a atualização, a discriminação (quantificação, 

seleção e situação), a delimitação (explicação, especialização e 

especificação) e a identificação.  

Essas operações, é possível afirmar, partem da abstração para a 

concretização mais específica do ente referido: de atualizar-se a identificar-se o 

ente, numa perspectiva ideal, haveria uma referência inequívoca a um 

determinado elemento. 
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No falar concreto, porém, não há uma sucessão de determinações ou 

mesmo a manifestação material indispensável de todas as operações. O mais 

comum é que as operações ocorram simultaneamente. 

Por sua vez, os entornos constituem a situação (mediata – criada pelo 

contexto verbal – ou imediata – criada pelo próprio ato de fala), a região (zona 

– região associada basicamente à tradição linguística –, âmbito – região em 

que o objeto é conhecido como elemento do horizonte vital dos falantes; seus 

limites não são linguísticos – e ambiente – região estabelecida social ou 

culturalmente), o contexto (idiomático, verbal, extraverbal – físico, empírico, 

natural, prático ou ocasional, histórico e cultural) e o universo de discurso. 

A análise do corpus não poderia dar conta de todos os elementos, em 

todos os textos. Desta forma, a cada texto do corpus, far-se-ão referências a 

alguns dos aspectos da determinação e dos entornos, buscando-se tratar dos 

fatores que mais diretamente se relacionam com a confirmação da hipótese 

defendida neste trabalho. A preocupação consiste em não se correr o risco de 

perder de vista o foco da análise, estruturada a partir de um dos entornos, o 

universo de discurso, o que, por si só, já constitui material de grande 

complexidade. 

Faz-se imprescindível insistir que, de acordo com a teoria coseriana, 

cada universo de discurso representa um nível de verdade, ou seja, os fatos 

apenas são válidos ou lógicos dentro do universo em questão, mesmo que não 

sejam possíveis no universo empírico. Dessa forma, o texto humorístico e o 

texto literário, inseridos que estão no universo de discurso de fantasia e da 

arte, seguem leis próprias.   

Não se pode, portanto, analisar o texto de humor sem levar em 

consideração suas especificidades. Neste sentido, Coseriu (1992, p. 112-113), 

como já exposto neste trabalho, dentre outros aspectos, descreve um saber 

linguístico pressuposto por todas as línguas, inerente aos princípios gerais do 

pensamento, denominado princípio da confiança. Esse conhecimento permite, 

entre outras possibilidades, reconhecer a textualidade e, quando necessário, 

buscá-la, mesmo que para tal seja necessário recorrer ao que não está dito 

explicitamente, até que se esgotem as alternativas.  

A análise parte do pressuposto de que os textos de humor estão entre 

aqueles que exigem uma leitura mais complexa, em que designação e 
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significado constituem significantes em relação ao sentido. É a dupla relação 

semiótica referida por Coseriu (2007, p. 155), quando trata, particularmente, 

dos textos literários (cf. seção 4.4). 

Ainda no sentido de desconstruir a elaboração do texto para se tomar 

consciência das estratégias utilizadas pelo autor na produção de sentido, 

tomar-se-á como uma das referências para o estudo do texto a chamada dupla 

dimensão pragmática dos discursos (VILARNOVO e SANCHEZ, 1994, p. 41), 

princípio de análise que Lamas sugere ter relação com a teoria de Coseriu 

(COSERIU e LAMAS, 2010, p. 165). Desta forma, partir-se-á da relação 

indissociável ente os componentes do ato de fala em si (primeira dimensão 

pragmática), como o falante e o ouvinte, e a finalidade do ato (segunda 

dimensão pragmática).     

Levantar-se-ão os elementos que colaboram para a criação de 

determinados efeitos de sentido provocadores do riso, normalmente a 

finalidade do humor. Uma possibilidade a ser demonstrada na análise é a 

suspensão intencional dos juízos, estratégia textual associada à própria 

construção e sobreposição de universos de discurso para se atingir o humor. 

Também com o propósito de se manter fidelidade aos princípios coserianos, 

fundamentados, dentre outros aspectos, na tese de que cada falante constrói o 

seu sentido, principalmente em relação aos textos literários, a cada texto 

analisado será exposta uma interpretação do autor da tese em curso. 

É importante ressaltar o caráter pessoal de tais apreciações, ainda que 

uma ou outra dessas percepções de sentido possa de fato favorecer a leitura 

dos textos. Todavia, em alguns desses exemplos, é bastante provável que o 

autor enquanto falante sobreponha-se ao autor enquanto linguista, sendo 

vítima de evocações motivadas por experiências particulares, manifestando 

sua percepção do mundo no plano individual da linguagem. 

Não se ignore o fato de que o texto humorístico, assim como o literário, 

não tem que representar qualquer compromisso com esta ou aquela 

interpretação ou mensagem. Fazer referência a uma ou a outra possibilidade 

de depreensão de sentido corresponde apenas a exercício de leitura que se 

entende justificar-se no estudo que se apresenta na tese em questão.    

Nos textos estudados, para colaborar com a comprovação da “confusão 

intencional de universos de discurso” como um dos recursos mais significativos 
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para a construção dos textos de Verissimo, estarão em negrito palavras, 

expressões, orações e frases que sinalizam mais explicitamente a estruturação 

da oposição de universos de discurso. Da mesma forma, na análise, destacar-

se-ão os termos que indicam mais explicitamente a abordagem coseriana. 

Na sequência de cada texto, procurar-se-á demonstrar a hipótese, 

relacionando-se as estratégias de construção do humor com a teoria de 

Coseriu, fazendo-se menção aos aspectos essenciais para a elaboração do 

texto e, especialmente, a sua relação com os universos de discurso. Integrará a 

análise a sinalização da ironia, frequentemente perceptível nos textos 

verissianos, mesmo que não represente o foco da análise em questão. 

 

Texto 1: Sala de Espera (p. 7-10) 

 

Sala de espera de dentista. Homem dos seus quarenta anos. Mulher 

jovem e bonita. Ela folheia uma Cruzeiro de 1950. Ele finge que lê uma Vida 

dentária. 

 Ele pensa: que mulherão. Que pernas. Coisa rara, ver pernas hoje em 

dia. Anda todo mundo de jeans. Voltamos à época em que o máximo era espiar 

um tornozelo. Sempre fui um homem de pernas. Pernas com meias. Meias de 

nylon. Como eu sou antigo. Bom era o barulhinho. Suish-suish. Elas cruzavam 

as pernas e fazia suish-suish. Eu era doido por um suish-suish.  

 Ela pensa: cara engraçado. Lendo a revista de cabeça para baixo. 

 Ele: te arranco a roupa e te beijo toda. Começando pelo pé. Que 

cena. A enfermeira abre a porta e nos encontra nus sobre o carpete, eu 

beijando um pé. O que é isso?! Não é o que a senhora está pensando. É que 

entrou um cisco no olho desta moça e eu estou tentando tirar. Mas o olho é na 

outra ponta! Eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá! 

 Ela: ele está olhando as minhas pernas por baixo da revista. Vou 

descruzar as pernas e cruzar de novo. Só para ele aprender. 

 Ele: ela descruzou e cruzou de novo! Ai meu Deus. Foi pra me 

matar. Ela sabe que eu estou olhando. Também, a revista está de cabeça para 

baixo. E agora? Vou ter que dizer alguma coisa... 

 Ela: ele até que é simpático, coitado. Grisalho. Distinto. Vai dizer 

alguma coisa... 
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 Ele: o que é que eu digo? Tenho que fazer alguma referência à revista 

virada. Não posso deixar que ela me considere um bobo. 

 Não sou um adolescente. Finjo que examino a revista mais de perto, 

depois digo “Sabe que só agora me dei conta de que estava lendo uma revista 

de cabeça para baixo? Pensei que fosse em russo.” Aí ela ri e eu digo “E essa 

sua Cruzeiro? Tão antiga que deve estar impressa em pergaminho, é ou não 

é? Deve ter desenhos infantis do Millôr.”  Aí riremos os dois, civilizadamente. 

Falaremos nas eleições e na vida em geral. Afinal, somos duas pessoas 

normais. Reunidas por circunstância numa sala de espera. Conversaremos 

cordialmente. Aí eu dou um pulo e arranco toda roupa dela. 

 Ela: ele vai falar ou não? É do tipo tímido. Vai dizer que tempo, né? A 

senhora não acha? É do tipo que pergunta “Senhora ou senhorita?” Até que 

seria diferente. Hoje em dia a maior parte já entra rachando... vamos variar de 

posição, boneca? Mais espere, nós ainda nem nos conhecemos, não fizemos 

amor em posição nenhuma! É que eu odeio as preliminares. Esse é diferente. 

Distinto. Respeitador. 

 Ele: digo o quê? Tem um assunto óbvio. Estamos os dois esperando a 

vez de um dentista. Já temos alguma coisa em comum. Primeira consulta? 

Não, não. Sou cliente antiga. Estou no meio do tratamento. Canal? É. E o 

senhor? Fazendo meu check-up anual. Acho que estou com uma cárie aqui 

atrás. Quer ver? Com esta luz não sei se... vamos para o meu 

apartamento. Lá a luz é melhor. Ou então ela diz pobrezinho, como você 

deve estar sofrendo. Vem aqui e encosta a cabecinha no meu ombro, vem. Eu 

dou um beijinho e passa. Olhe, acho que um beijo por fora não adianta. 

Está doendo muito. Quem sabe com a sua língua... 

 Ela: ele desistiu de falar. Gosto de homens tímidos. Maduros e 

tímidos. Ele está se abanando com a revista. Vai falar do tempo. Calor, né? Aí 

eu digo “é verão”. E ele: “é exatamente isso! Como você é perspicaz. Estou 

com vontade de sair daqui e tomar um chope” “você não gosta de chope?” 

“não, é que qualquer coisa gelada me dói a obturação”. “Ah, então você está 

aqui para consultar o dentista, como eu. Que coincidência espantosa! Os dois 

estamos com calor e concordamos que a causa é o verão. Os dois temos o 

mesmo dentista. É o destino. Você é a mulher que eu esperava todos estes 

anos. Posso pedir sua mão em noivado?” 
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 Ele: ela está chegando ao fim da revista. Já passou o crime do Sacopã, 

as fotos de discos voadores... Acabou! Olhou para mim. Tem que ser agora. 

Digo: “você está aqui para limpeza de pernas? Digo, de dentes? Ou para 

algo mais profundo como uma paixão arrebatadora por pobre de mim?” 

 Ela: e se eu disser alguma coisa? Estou precisando de alguém 

estável na minha vida. Alguém grisalho. Esta pode ser a minha grande 

oportunidade. Se ele disser qualquer coisa, eu dou o bote. “Calor, né?” 

“Eu também te amo!” 

 Ele: melhor não dizer nada. Um mulherão desses. Quem sou eu? É 

muita perna para mim. Se fosse uma só, mas duas? Esquece, rapaz. Pensa 

na tua cárie que é melhor. Claro que não faz mal dizer qualquer coisinha. Você 

vem sempre aqui? Gosta de Roberto Carlos? O que serão os buracos negros? 

Meu Deus, ela vai falar!  

– O senhor podia...   

– Não! Quero dizer, sim?  

– Me alcançar outra revista?  

– Ahn... Cigarra ou Revista da Semana?  

– Cigarra.  

– Aqui está.  

– Obrigado.  

 Aí a enfermeira abre a porta e diz:  

 – O próximo  

 E eles nunca mais se veem.  

  

 Coseriu, referindo-se às diferenças entre a língua escrita e a falada, 

menciona que apenas os grandes mestres conseguem fazer surgir o contexto 

no texto mesmo, sem que recorram à designação (2007, p. 232). Talvez em 

relação ao texto Sala de Espera se possa afirmar algo semelhante. 

Desde o início, a impressão é que o leitor é lançado à sala de espera de 

um consultório dentário. Parece que se está vivendo a cena descrita pelo 

narrador. 

Homem e mulher numa sala, alimentando cada um a seu modo 

expectativas em relação ao outro. Verissimo faz uma espécie de jogo com os 

estereótipos: tanto do que pensa um homem na situação recriada no texto, 
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como do que pensa a mulher. Não se pode deixar de assinalar o próprio 

estereótipo de salas de espera ou mesmo de primeiros contatos entre homem 

e mulher, num possível início de relacionamento. 

O escritor conduz a narrativa de tal maneira que o leitor se vê nas 

perspectivas evocadas por ele. É como se Verissimo construísse verdadeiros 

universos de discurso: do homem, da mulher, das salas de espera e de 

relacionamentos. Em cada um deles, um mundo com as suas próprias regras, 

os seus próprios limites. 

A uma certa distância, com olhar investigativo, o leitor é capaz de 

perceber que, em verdade, ele é envolvido em um jogo. Cria-se uma atmosfera 

que o leva ao universo de discurso da ficção, da fantasia, espaço em que é 

possível, por exemplo, estabelecer quase que um diálogo com base em 

pensamentos. 

É como se houvesse uma conversa fundamentada na imaginação de 

cada um. 

Importa registrar o momento em que, no desfecho da narrativa, “a 

enfermeira abre a porta” e chama o próximo, interrompendo qualquer 

possibilidade de desenvolver-se a conversa. Ainda que pareça estranho, é 

dessa forma que funciona na vida prática, no universo de discurso empírico. 

Alguém chama o paciente seguinte e, muitas vezes, de fato, elimina a 

possibilidade de se avançar na aproximação entre as pessoas. A não ser que 

haja até um coincidente reencontro, o qual depende de uma série de 

circunstâncias, como as variáveis de agendamento de um e de outro paciente, 

além do próprio dentista. Tais fatores tornam improvável um reencontro. 

E como esses mundos referidos são constituídos por Verissimo? Que 

estratégias o autor utiliza para sobrepor mundos diferentes? Aspectos da teoria 

de construção do sentido defendidos por Coseriu podem contribuir para a 

tomada de consciência dos recursos de que faz uso o autor. 

Não é simples selecionar uma série de elementos, organizá-los e 

direcionar o interlocutor para uma interpretação eficaz. Pode-se afirmar que 

Sala de espera é um bom exemplo de tal habilidade. 

Primeiro, é preciso lembrar que se está diante de um texto que 

representa um gênero inserido no campo do humor. O interlocutor vê-se num 

contrato de comunicação, cujas regras são próprias: é possível contar com o 
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inesperado, a quebra de expectativa, muitas vezes a ironia e o senso crítico em 

relação à sociedade. 

Mesmo que intuitivamente, diante do livro de humor, nenhuma das 

características citadas acima é novidade, pelo contrário. Além disso, o leitor 

reconhece o universo da fantasia, da ficção, o que o obriga a expectativas 

típicas dessas circunstâncias. 

Também por intuição, não é incomum que, ao final da leitura, pergunte-

se: e o que tal história significa? Procedimento apontado por Coseriu como 

comum a textos de caráter literário, em que a sequência dos fatos constitui 

significante para se alcançar o sentido (COSERIU, 2007, p. 154). 

Contribui para se reconhecerem as estratégias de construção do humor 

no texto o que se entende por dupla dimensão pragmática, referida por 

Lamas (COSERIU e LAMAS, 2010, p. 164). Segundo a perspectiva, de um 

lado, há os elementos do texto em si, basicamente, os personagens, suas 

relações e o contexto. Por outro lado, numa segunda dimensão pragmática, 

julga-se o discurso por sua finalidade, no caso, o fazer rir, ainda que se deva 

relativizar o conceito de “fazer rir”. Pensa-se, nesta dimensão, nos elementos 

do ato de fala de uma maneira geral: o autor, o leitor, o suporte, o gênero e, 

principalmente, a finalidade do ato. 

Desta forma, lê-se o texto a partir dos fatos da história em si, no 

contexto recriado pelo autor, na introdução, complicação, desfecho – e o efeito 

que a sequência causa. O efeito criado pelo texto não se dissocia da finalidade 

de construção do texto, no caso, os aspectos envolvidos na leitura de textos de 

humor. 

Há uma relação de interdependência entre as duas dimensões: os 

elementos do texto que configuram a primeira dimensão pragmática só 

fazem sentido em função da segunda dimensão pragmática, ou seja, os 

elementos estão atrelados à finalidade do texto. A segunda dimensão só se 

realiza a partir da construção da primeira. 

Em Sala de Espera, tudo o que acontece na relação entre os 

personagens naquele contexto apenas representam significado por conta da 

segunda dimensão pragmática: o propósito inerente a um texto de humor. 

Simultaneamente, atingir o objetivo a que se propõe o texto depende da 

construção satisfatória da primeira dimensão pragmática.   
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Para construir tais relações, Verissimo emprega estratégias discursivas 

que se podem associar às operações de determinação e aos instrumentos 

circunstanciais da atividade linguística, os entornos. 

Quanto às operações de determinação, enfatize-se que, embora haja 

uma sequência ideal, as operações podem ocorrer simultaneamente. É 

possível, inclusive, afirmar que podem até não se manifestar materialmente, 

desde que não sejam necessárias para evitar equívocos. 

Pode-se dizer que o título atualiza o objeto sala de espera de modo 

eficaz, remetendo o leitor a um ambiente bastante específico. Também se 

destaque a associação dos termos sala e de espera, em que o segundo 

representa uma forma de identificação do primeiro. Sala de espera e não de 

estar ou de aula ou de reuniões, ou seja, garante-se um significado e não 

outro. 

Na primeira frase do texto, “Sala de espera de dentista”, há uma seleção 

por individuação, em que a expressão de dentista funciona como um 

discriminador da sala de espera, indicando tratar-se de um espaço com 

características específicas. 

Confirma-se a atualização do conceito de sala de espera de modo 

inequívoco, como sugere Coseriu ao tratar da função das operações de 

determinação.  

As expressões “homem dos seus quarenta anos” e “Mulher jovem e 

bonita” exemplificam também as operações de determinação. Além da 

atualização dos conceitos de homem e mulher, verifica-se a delimitação de 

tais conceitos, o que se consegue mediante o uso das expressões “dos seus 

quarenta anos” e “jovem e bonita”. 

Com a construção do ambiente e a delimitação dos personagens 

envolvidos, alimenta-se a atmosfera que guiará toda a sequência da narrativa. 

Situa-se o momento da narrativa: “folheia uma Cruzeiro de 1950” e 

detalham-se as impressões do homem, cheias das marcas do desejo. Desde a 

fascinação pelas pernas, com meias fazendo o barulhinho “suish-suish” ao se 

cruzarem, até imaginar-se em relação mais íntima e desconcertante. 

O jogo de sedução prolonga-se, primeiro de forma mais explícita na 

mente do homem. Depois, também por parte da mulher. E Verissimo 

apresenta-os brincando com os estereótipos do que seria o mundo na 
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perspectiva de cada um deles, como se homem e mulher representassem 

universos de discurso diferentes. 

Cada um parece ter características muito particulares. O homem 

tenderia à sensualidade, como se vê em trechos como “Ele: te arranco a roupa 

e te beijo toda.”, no 4.º parágrafo, ou “Afinal, somos duas pessoas normais, 

reunidas por circunstância numa sala de espera. Conversaremos cordialmente. 

Aí eu dou um pulo e arranco a roupa dela”, no 9.º parágrafo. 

À frente, no 11.º parágrafo: “Acho que estou com uma cárie aqui atrás. 

Quer ver? Com esta luz não sei se... Vamos para o meu apartamento. Lá a luz 

é melhor.” Ou quando o personagem, ainda se referindo à possibilidade de 

livrar-se da suposta dor, sugere: “Está doendo muito. Quem sabe com a sua 

língua...”. 

As suas impressões e desejos em determinada altura esbarram numa 

crise de autoconfiança bastante comum, questionando a possibilidade de a 

mulher se interessar por ele, sempre com uma dose de humor: “Ele: melhor 

não dizer nada. Um mulherão desses. Quem sou eu? É muita perna pra mim. 

Se fosse uma só, mas duas!” E é nesse momento vacilante que ele, também 

em uma situação que se pode considerar corriqueira, mostra-se apavorado 

coma possibilidade de a mulher tomar a iniciativa: “Meu Deus, ela vai falar!”. 

A mulher alimentaria o sentimentalismo, a emoção. Nos primeiros 

momentos, como se não desse muita atenção ao homem, apenas registra a 

observação de que ele está com a revista de cabeça para baixo. Na sequência, 

parece resolver provocá-lo: “Vou descruzar as pernas e cruzar de novo. Só 

para ele aprender.”. 

A partir daí, constrói-se uma imagem que pressupõe expectativas típicas 

do universo de discurso da mulher, ainda que com base no estereótipo dos 

desejos femininos. No decorrer da narrativa, reforçar-se-á a caracterização do 

homem por parte da mulher moldada nesse universo de discurso, com base 

no emprego de determinados termos e expressões, tais como “Distinto. 

Respeitador.”, no 10.º parágrafo. 

No 14.º parágrafo, chega-se ao clímax da suposta aspiração feminina, o 

que tudo indica ser parte do jogo do autor, talvez ironizando um possível senso 

comum da sociedade. Verissimo dá voz à mulher: “Estou precisando de alguém 
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estável na minha vida. Alguém grisalho. Esta pode ser a minha grande 

oportunidade.” Ou, ainda no mesmo parágrafo: “Eu também te amo!”. 

Vários elementos são responsáveis pela construção dos universos de 

discurso, tanto aqueles relacionados com as já mencionadas operações de 

determinação, como os entornos. Estes últimos se podem constatar, por 

exemplo, quando se aponta o espaço-tempo do discurso, no primeiro 

parágrafo: “Sala de espera de dentista. [...] Ela folheia uma Cruzeiro de 1950.” 

É o tipo de entorno que Coseriu chama de situação, neste caso, mediato, 

pois é criado pelo contexto verbal. 

No que se refere ao entorno denominado região, classificado em três 

tipos, pode partir-se da análise do próprio título, “Sala de espera”. Quanto à 

região denominada zona, relacionada mais especificamente com a tradição 

linguística, é possível reconhecer o termo sala de espera com base nas suas 

identificações de caráter essencialmente linguístico. Isto ocorre no momento 

em que o leitor estabelece associações com outros termos da língua de 

semelhante constituição, no caso, um substantivo seguido de locução adjetiva: 

sala de aula, de reuniões, de estar, de jantar, dentre outras. 

Como se vê, há uma aproximação de uma operação de determinação, 

a identificação, de caráter essencialmente linguístico em seu aspecto formal, 

com um tipo de entorno, a região, cujo aspecto é basicamente linguístico, a 

zona. 

Em relação à região definida como âmbito, referente ao conhecimento 

empírico dos falantes, é possível reconhecê-lo pelas evocações inerentes aos 

conceitos de “sala” e “sala de espera”. O que se entende de modo geral por 

sala ou por sala de espera? É o que se deduz por meio do âmbito. Por outro 

lado, os termos evocam significados dentro de uma determinada comunidade, 

num nível sociocultural, por exemplo, no espaço da escola, da comunidade 

profissional ou da família. É o que se denomina ambiente. 

Em tal perspectiva, são as referências às impressões evocadas pelos 

termos diante das experiências numa determinada organização social. Por 

exemplo, “sala de espera” pode suscitar sensação de desconforto pela espera, 

seja num consultório dentário de atendimento popular, com número de 

pacientes muito grande, seja em atendimento particular, em menor escala, 

portanto. Pode suscitar o padrão típico de pessoas que costumam frequentar 
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aquele local, a rotina de um consultório, ou seja, elementos constituídos social 

e culturalmente numa determinada comunidade. 

É necessário também tratar-se, ainda que de modo amplo, do contexto, 

entorno reconhecido por Coseriu como conjunto de circunstâncias que 

constituem a realidade referente a um signo, a um ato de fala ou a um discurso. 

Tomando-se por referência o texto Sala de Espera, reconhece-se a 

competência de Verissimo em construir o contexto de forma bem satisfatória, 

para não dizer encantadora. A afirmação é válida tanto em relação aos 

elementos linguísticos, nos contextos idiomático e verbal, como na recriação 

do contexto de caráter não linguístico. Ressalte-se que este último, como 

parece sugerir Coseriu (2007, p. 232), corresponde a um dos maiores desafios 

dos escritores. Apenas os grandes conseguiriam recriar o contexto de forma 

realmente efetiva, cativante, provocando os sentidos dos seus leitores. 

Quanto ao contexto idiomático mais especificamente, poder-se-ia, por 

exemplo, apontar a expressão sala de espera comparada a outras de 

estruturas e significados semelhantes, com funções semelhantes. 

Ou, ainda, considerar o quanto se vai criando uma espécie de rede de 

termos, formando um campo significativo em que se inserem outros campos 

menores, à maneira do que ocorre com sala de espera, no título, sala de 

espera de dentista, no 1.º parágrafo, e novamente sala de espera, no 9.º 

parágrafo. 

Os termos empregados para construir o contexto verbal naturalmente 

fundamentam-se nas relações significativas e funcionais. Para criar-se tal 

contexto, parte-se da atualização dos objetos e associação que se quer 

estabelecer entre eles. Assim, selecionam-se elementos do sistema e 

constroem-se com eles as circunstâncias do entorno verbal. 

No texto, o contexto extraverbal, por sua vez, consiste na relação que 

se evoca no leitor entre o que se suscita na superfície textual e as 

circunstâncias extralinguísticas. 

O leitor é levado a acionar os seus conhecimentos sobre os dados da 

realidade em seu aspecto físico, empírico, natural, prático, histórico e cultural. 

As associações provocadas pelo texto devem ser pertinentes com uma 

determinada realidade. Enfatize-se que a realidade a que se refere precisa 



114 
 

estar legitimada por um determinado contrato baseado num determinado valor 

de verdade estabelecido na interação entre locutor e interlocutor. 

No caso em questão, o contexto de salas de espera de dentista evoca 

as experiências do leitor sobre ambientes desse tipo em sua rotina diária. Por 

outro lado, a recriação do contexto ainda se complementa, de maneira 

bastante importante, talvez determinante, pela noção de universo de 

discurso, entorno que serve de referência para se estabelecerem os limites 

do que pode ou não ocorrer na narrativa proposta pelo autor. 

Reconhecer o universo de discurso referente ao texto Sala de Espera 

como o universo da ficção garantirá determinadas possibilidades de 

construção do texto. Por exemplo, neste texto, que, além de ficção, fantasia, 

insere-se no campo do humor, é possível que se proponha um personagem 

que se imagine arrancando a roupa de outro sob a alegação de que estava 

procurando um cisco no olho da moça. 

Neste caso, o fato de a atitude do personagem ser incoerente no nível 

universal perde o valor diante da percepção de que o texto representa um 

gênero específico, inserido em universo de discurso específico. O que se 

impôs foi o valor do juízo de adequação, confirmando a suspensão 

intencional como um significativo recurso expressivo. 

O universo de discurso, conforme Coseriu define, corresponde a um 

sistema de significações, com base no qual se atesta o valor de verdade. Uma 

determinada afirmação é válida ou não em função de pertencer a um ou outro 

universo de discurso. Não se pode pôr em cheque o que se diz no universo 

de discurso da fantasia tomando-se por referência aspectos de qualquer outro 

universo de discurso: o empírico (ou da experiência comum), o da ciência ou 

o da fé. 

Da mesma forma, é preciso insistir no fato de que Sala de Espera se 

situa entre os textos de humor, o que lhe impõe um contrato específico, que 

envolve muitas vezes a identificação do absurdo, do inesperado, da quebra de 

expectativa, por exemplo. 

Tais aspectos relativos aos universos de discurso e ao gênero de 

caráter humorístico devem justificar a mencionada suspensão intencional de 

juízos, certamente um dos mecanismos para a construção do humor. 



115 
 

Enfatize-se que Coseriu, ao tratar dos universos de discurso, afirma 

que o humor baseia-se na confusão intencional de universos de discurso, o 

que se espera ter demonstrado em Sala de Espera. 

É possível reconhecer universos de discurso diferentes no texto: das 

expectativas do homem diante da mulher, das expectativas da mulher diante do 

homem, da rotina de salas de espera de consultórios de dentista e de situações 

que colaboram para um possível início de relacionamento entre pessoas. 

E o sentido que se constrói no texto é resultante de consciente mescla 

entre tais universos de discurso: pensamentos do homem e da mulher 

expostos em forma de diálogo, numa típica situação de predisposição para o 

início de um relacionamento. O que poderia ser o relato de um flerte entre um 

homem e uma mulher transforma-se num texto em que se brinca com possíveis 

falas jamais materializadas. 

Como em situações que de fato poderiam se suceder no universo de 

discurso empírico, os personagens imaginam as suas falas e se propõem a 

verbalizá-las, o que acaba gerando um inesperado diálogo das expectativas 

dos personagens.  

O autor emprega, portanto, a sobreposição de universos de discurso 

como recurso para construir o humor: mistura o que pode ocorrer na mente de 

homens em relação a mulheres numa determinada situação com o que pode 

ocorrer na mente das mulheres em relação a homens. Como se não bastasse, 

povoa o imaginário social a respeito de salas de espera de modo geral e 

mesmo de salas de espera como ambiente supostamente propício para se 

conhecer alguém. É a confusão intencional de universos de discurso como 

estratégia discursiva para a construção do humor, como sugere Coseriu. 

Além do inusitado, da quebra de expectativa, próprios do texto de 

humor, registre-se que há um caráter irônico no fato de que, assim que 

acontece o contato entre os personagens, a enfermeira os interrompe e eles 

não mais se encontram.  

Entender o texto de Verissimo leva o leitor a refletir sobre a 

complexidade das relações humanas, mais especificamente em se tratando da 

relação a dois. E ainda sobre como fatores de ordens tão diversas podem 

afetar  vida das pessoas. Tal efeito tem sentido intensificado por não destoar 

tanto do que pode ocorrer de fato na realidade empírica. 
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    Texto 2: A Volta (I) (p. 16-18) 

 

Da janela do trem o homem avista a velha cidadezinha que o viu 

nascer. Seus olhos se enchem de lágrimas. Trinta anos. Desce na estação – a 

mesma de seu tempo, não mudou nada – e respira fundo. Até o cheiro é o 

mesmo! Cheiro de mato e poeira. Só não tem mais cheiro de carvão porque 

o trem agora é elétrico. E o chefe da estação, será possível? Ainda é o 

mesmo. Fora a careca, os bigodes brancos, as rugas e o corpo encurvado 

pela idade, não mudou nada.  

O homem não precisa perguntar como se chega ao centro da cidade. 

Vai a pé, guiando-se por suas lembranças. O centro continua como era. A 

praça. A igreja. A prefeitura. Até o vendedor de bilhetes na frente do Clube 

Comercial parece o mesmo.  

– Você não tinha um cachorro? 

– O Cusca? Morreu, ih, faz vinte anos. 

O homem sabe que subindo a Rua Quinze vai dar num cinema. O Elite. 

Sobe a Rua Quinze. O Cinema ainda existe, mas mudou de nome. Agora é o 

Rex. Do lado tem uma confeitaria. Ah, os doces da infância... Ele entra na 

confeitaria. Tudo igual. Fora o balcão de fórmica, tudo igual. Ou muito se 

engana ou o dono ainda é o mesmo.  

– Seu Adolfo, certo? 

– Lupércio.  

– Errei por pouco. Estou procurando a casa onde nasci. Sei que ficava 

do lado de uma farmácia. 

– Qual delas, a Progresso, a Tem Tudo ou a Moderna? 

– Qual é a mais antiga? 

– A Moderna. 

– Então é essa. 

– Fica na rua Voluntários da Pátria. 

Claro. A velha Voluntários. Sua casa está lá, intacta. Ele sente vontade 

de chorar. A cor era outra. Tinham mudado a porta e provavelmente 

emparedado uma das janelas. Mas não havia dúvida, era a casa da sua 

infância. Bateu na porta. A mulher que abriu lhe parecia vagamente familiar. 

Seria... 



117 
 

– Titia?  

– Puluca! 

– Bem, meu nome é... 

– Todos chamavam você de Puluca. Entre. 

Ela lhe serviu licor. Perguntou por parentes que ele não conhecia. Ele 

perguntou por parentes que ela não lembrava. Conversaram até escurecer. 

Então ele se levantou e disse que precisava ir embora. Não podia, infelizmente, 

demorar-se em Riachinho. Só viera matar a saudade. A tia parecia intrigada. 

– Riachinho, Puluca? 

– É, por quê? 

– Você vai para Riachinho? 

Ele não entendeu. 

– Eu estou em Riachinho. 

– Não, não. Riachinho é a próxima parada do trem. Você está em 

Coronel Assis.  

– Então eu desci na estação errada! 

Durante alguns minutos os dois ficaram se olhando em silêncio. 

Finalmente a velha perguntou: 

– Como é mesmo seu nome? 

Mas ele já estava na rua, atordoado. E agora? Não sabia como voltar 

para a estação, naquela cidade estranha. 

 

O leitor, com base nas operações cognitivas que antecedem a leitura 

propriamente dita, já partirá do pressuposto de que estará diante de um texto 

humorístico. Se está diante do livro, o título corresponde a indício suficiente da 

proposta de humor, assim como o conhecimento do autor, exímio humorista, 

ainda que tais conhecimentos não sejam indispensáveis para a interpretação 

do texto, por mais que possam contribuir, em alguns casos, decisivamente.  

Assim, o leitor já terá identificado o suporte e o gênero em que se insere 

o texto. Portanto, reconhece, ainda que intuitivamente, uma série de elementos 

extratextuais importantes para o estabelecimento de associações significativas 

bastante consistentes para  se alcançar a compreensão. 

Naturalmente, estabelecido o contato com a superfície textual de fato, as 

antecipações e hipóteses se confirmarão ou não, determinando o processo de 
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construção do sentido. Verificar-se-á, conforme hipótese levantada no trabalho 

em curso, relação entre a estratégia de sobrepor universos de discurso e a 

construção do humor no texto. 

Confirmar-se-á a dupla dimensão pragmática relacionada por Lamas à 

teoria coseriana (COSERIU e LAMAS, 2010, p. 165): os elementos constituídos 

no próprio texto – os personagens, o contexto, o enredo, o desfecho... – em 

relação com a finalidade do texto, numa perspectiva ampla. Assim, entende-se 

a leitura do texto como resultado da compreensão intuitiva da interdependência 

entre a superfície material do texto e o seu propósito de elaboração, como ato 

de fala mesmo. 

Tomar consciência da construção do efeito de sentido do texto de 

maneira completa, com base na perspectiva apresentada, pressupõe 

compreender a relação entre a leitura dos fatos do texto em si e o 

entendimento da finalidade do ato de fala em que ele se insere.     

Às vezes, tem-se a impressão de que Verissimo lida com essa 

construção de modo consciente. Por um lado, desenvolve a ideia do retorno do 

personagem à cidade natal após trinta anos, dotando a descrição de 

circunstâncias típicas dessa situação, por exemplo, criando possíveis 

confusões com os nomes de personagens conhecidos da remota época e 

realçando certos lapsos de memória. 

Por outro lado, como se constata no desfecho, as pistas textuais 

também poderiam constituir a história de um personagem perdido numa 

cidade. Na verdade, ele teria desembarcado do trem numa estação anterior à 

pretendida. Ou seja, o personagem apenas pensava lembrar-se das pessoas. 

O que ocorria era que, talvez por questões emocionais ou pela semelhança 

entre cidades pequenas de interior, o personagem acreditava reconhecer 

pessoas e lugares da cidadezinha.   

Verissimo elabora o texto partindo da estratégia de mesclar 

intencionalmente dois universos de discurso, o que se pretende comprovar 

como fator determinante para se atingir o humor no texto. 

Analisando-se a construção do texto de humor a partir da teoria 

coseriana, é inevitável tratar não só dos gêneros textuais e de universos de 

discurso, como também das operações de determinação, dos entornos e da 

suspensão dos juízos. 
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O título do texto já pode ser indício da habilidade com que Verissimo 

desenvolve o texto. Há mais de uma leitura possível, relacionada com a forma 

com que o autor articula os elementos no texto. 

A atualização da expressão A Volta pode suscitar compreensões bem 

diferentes. Num  primeiro momento, o termo parece sugerir o entendimento 

como o retorno de alguém à cidade natal. Numa segunda leitura, poderia 

apontar as circunstâncias do personagem diante da descoberta de sua 

situação inusitada: o retorno à estação de trem de uma cidade agora 

desconhecida. 

É possível ainda que o título corresponda ao indício da necessidade de 

uma nova leitura, com o propósito de ressignificar determinados termos e 

garantir a leitura realmente satisfatória. Tal leitura depende do emprego de uma 

gama de pistas responsáveis pela consistência dos elementos constitutivos de 

universos de discurso sobrepostos e em oposição. Considerando as 

operações de determinação, estar-se-ia tratando da individuação, uma 

operação inserida na seleção, por sua vez, uma das possibilidades de 

discriminação. A individuação quase sempre tem relação com os entornos, 

como ocorre no texto A Volta (I), em que cada universo de discurso 

determina uma individuação específica, garantindo um sentido e não outro.   

Em A Volta (I), logo no início, principalmente até o segundo parágrafo, 

recria-se por meio da atualização de diversos entes uma ambientação típica 

de retorno à “cidadezinha” natal. Alguns signos, como “trem”, “velha 

cidadezinha”, “estação”, “praça”, “igreja” e “prefeitura” formam uma região 

estabelecida linguística, social e culturalmente, os quais, relacionados com a 

experiência cotidiana, colaboram para a construção do contexto de uma 

cidade de interior.   

Uma outra circunstância que se constata desde os primeiros parágrafos 

é a situação: estabelece-se logo o espaço-tempo do discurso. O personagem 

está numa cidade pequena, após ficar afastado por “trinta anos”, entorno que 

contribui para configurar um sistema de significações específico, universo de 

discurso ao qual estão vinculados outros dados comuns a este tipo de relato.  

Elementos relacionados com sentimentos particularmente referentes a 

tal episódio colaboram para confirmar a leitura inicial, como o fato de os olhos 

do homem se encherem de lágrimas, após respirar fundo... É como se a 
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intenção fosse transportar o leitor para aquela situação, normalmente 

conhecida de muitos. A estratégia de sensibilizar o leitor, provocando 

sensações, parece repetir-se com o emprego reiterado nessas primeiras linhas 

de “até” e “mesmo” e suas variações, como em “Até o cheiro é o mesmo!” e “E 

o chefe da estação, será possível? Ainda era o mesmo.” Tal mecanismo 

reforça-se pela ênfase em dois momentos de “não mudou nada” e pela ideia de 

que “não precisa perguntar como se chega ao centro da cidade”, guia-se por 

“suas lembranças”. O autor insiste na recriação do contexto vivido pelo 

personagem. 

Na sequência, o homem passa por outras pessoas e estabelecimentos 

comerciais que logo reconhece: depois da praça, da igreja, da prefeitura, do 

vendedor de bilhetes na frente do Clube Comercial, o cinema, a confeitaria e 

seu dono, a farmácia ao lado da casa da sua infância... A construção do texto 

vai levando o personagem e o leitor a uma atmosfera de tranquilidade e 

segurança, como se de fato a cidade fosse quase que automaticamente 

reconhecida.  

Essa atmosfera é intensificada, como se viu, pela seleção lexical do 

autor, que insiste especialmente na delimitação dos conceitos, como ocorre 

em “a velha cidadezinha”, “a mesma de seu tempo” – referindo-se à estação, e 

“Até o cheiro é o mesmo”, no primeiro parágrafo; “tudo igual” – referindo-se ao 

cinema e à confeitaria, no quinto parágrafo; “a velha Voluntários”, “a casa da 

sua infância”,  “vagamente familiar”, no décimo quarto parágrafo. 

É neste momento que o personagem encontra a suposta tia e, ainda 

sem que eles se reconheçam de forma convincente, começam um diálogo 

sobre “parentes que ele não conhecia” e “parentes que ela não lembrava”, o 

que se poderia justificar pelo afastamento por trinta anos. Seria bastante 

compreensível que, depois de tanto tempo, houvesse dúvidas sobre a cidade, 

sobre as pessoas, sobre a própria tia, explicação muito razoável para o 

“vagamente familiar” atribuído a ela alguns parágrafos antes. 

São as circunstâncias que se evocam pelo reconhecimento do contexto 

extraverbal, aspectos justificáveis mediante a relação que se pode estabelecer 

com o que se conhece empiricamente, na vida prática. 

A tia o chama de Puluca e, durante a conversa, descobre que ele 

pensava estar em Riachinho, uma estação depois de Coronel Assis, cidade 
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onde realmente se encontravam. É o momento da quebra da expectativa tanto 

para o personagem como para o leitor, obrigando-o a fazer uma releitura de 

todo o texto. A situação faz lembrar o que Coseriu (1992, p. 113) chama de 

princípio da confiança, que consiste na busca do leitor pelo sentido no texto. 

Se não se configurou interpretação plausível o que se leu, parte-se para uma 

segunda tentativa. Se não houver êxito, retira-se a confiança (v. seção 4.1.1). 

Agora se evidencia mais claramente a existência de dois universos de 

discurso sobrepostos e em oposição: um, em que se vê um personagem 

retornando à cidade natal, pacata, simples, como tantas outras; outro, em que 

um personagem se confunde, desce em uma estação antes da sua cidade, 

descobre-se perdido e sequer consegue retornar à estação. O segundo 

universo de discurso contrapõe-se ao primeiro mais explicitamente no 

desfecho da história.  

O fato de o autor elaborar o texto com base na constituição de 

universos de discurso diferentes pode-se justificar com o que postula Coseriu 

(2007, p. 231) a respeito do valor de verdade do enunciado. Segundo o autor, o 

valor de verdade se estabelece essencialmente em cada universo de 

discurso, fazendo alusão ao equívoco de se avaliar um fato da Odisseia, 

considerando aspectos puramente históricos.  

A construção do texto evoca a advertência de Coseriu de que o sentido 

“pode surgir também da fusão deliberada de diversos universos de discurso” (p. 

229), estratégia que o autor associa ao humor em outros momentos, como em 

nota em um dos capítulos anteriores (p. 136, cf. 5.1.3.3.).        

Numa primeira leitura, são tantos os indícios de que o personagem está 

de fato em sua cidade natal que não há como o leitor desconfiar de que está 

envolvido numa espécie de jogo ou algo do gênero. O homem parece 

reconhecer os elementos da cidade e a atmosfera construída pelo autor faz 

com que não se tenha a ideia de que ele está perdido, numa cidade 

desconhecida. 

Ignora-se  qualquer indício dessa segunda alternativa – e que não são 

poucos, por exemplo, quando  o personagem não questiona os seus instintos 

em relação ao cheiro – sem interferência do carvão do trem, que “agora é 

elétrico”. Da mesma forma, a alusão às alterações dos personagens que 

parece reconhecer: os “bigodes brancos” e as “rugas” do chefe da estação, a 
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troca do nome do dono da confeitaria – era “Lupércio” e não “Adolfo”. Algo 

semelhante ocorre em relação à suposta mudança da porta e de uma das 

janelas da casa, além do nome pelo qual a ‘tia” o chamou, a conversa sobre 

parentes desconhecidos, dentre outros.  

Quando se esclarece o equívoco, o leitor pode voltar ao texto e 

reconhecer as várias pistas de que o personagem estava perdido. Assim como 

havia um encaminhamento inicial para o reconhecimento da cidade natal, 

parece lógico, numa segunda leitura, que não havia motivo para tanta certeza 

por parte do homem. 

A dúvida torna-se mais evidente se levada em conta a natural 

semelhança entre cidades pequenas, de interior, com características bastante 

peculiares, inclusive em relação a certos nomes de estabelecimentos. Pode-se 

falar mesmo em pessoas típicas de cidadezinhas, como a suposta “tia” da 

personagem. A forma como estruturou a comédia faz com que se reconheçam 

duas histórias paralelas, dois universos de discurso perfeitamente viáveis no 

mesmo texto, o que constitui neste texto importante ferramenta para a 

construção do humor. 

É válido assinalar que tal estratégia não é exclusiva de textos ou de 

textos humorísticos. Há algum tempo, assistiu-se nos cinemas ao sucesso do 

filme O sexto sentido24 (EUA, 1999), em que o público se surpreende ao 

perceber que um dos personagens principais, o psicólogo infantil Dr. Malcolm 

Crowe (Bruce Willis), na verdade era um dos espíritos que se comunicavam 

com o atormentado menino Cole Sear (Haley Joel Osment). Neste caso, o 

interlocutor, no final do filme, também precisa processar uma segunda leitura 

do que vira até a descoberta, para entender o enredo.    

A estratégia em questão só se viabiliza também por conta de se tratar do 

universo de discurso da fantasia. Retomando o texto de Verissimo, constata-

se que a suspensão intencional de juízos é um dos recursos empregados 

pelo autor para alcançar o efeito de humor. Sob as regras do universo de 

discurso da fantasia, o que se poderia julgar como incoerente entende-se 

como adequado. Se no universo empírico a confusão vivida pelo personagem 

                                                             
24

 Dirigido e escrito por M. Night Shyamalan. Informações disponíveis em: 
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-22092/ Acesso em 27/7/12. 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-22092/
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parece inviável, no universo da fantasia e sob as regras do humor, o fato 

constitui situação natural, comum. 

Convém destacar a semelhança no processo de construção entre A 

Volta e textos literários, sob a perspectiva de que a sequência de fatos por si só 

não é suficiente para a compreensão. Em verdade, o enredo consiste em 

significante para o significado. Ao final do texto, pergunta-se: e o que isto 

significa? É a dupla semiose postulada por Coseriu. 

Como surpreende a sensação final do personagem! Frente à segurança 

inquestionável do início, Verissimo contrapõe o estado de atordoamento ao 

final. Ironicamente, desfaz-se o conjunto de sensações tão seguras, que levam 

o personagem a ter os olhos cheios de lágrimas por reconhecer cada 

centímetro de sua cidade natal. 

O leitor talvez associe o texto à ideia do quanto pode haver uma certa 

sugestão para as próprias impressões. O fato de acreditar estar em sua 

cidadezinha faz com que ignore que pequenas cidades são muito semelhantes, 

apresentam estruturas muito comuns. 

    Mais uma vez, o autor parte de elementos do universo empírico, 

portanto supostamente fáceis de imaginar, verossímeis que são, para jogar 

com a expectativa do leitor. É possível que, no primeiro momento, o leitor fique 

buscando pelo humor no texto, já que, em boa parte do desenvolvimento da 

narrativa, tudo indica que a história trata mesmo de uma situação de 

saudosismo da terra natal. 

Como já se disse, apenas a ressignificação  da leitura pode garantir uma 

interpretação mais segura.  

         

Texto 3: Lar Desfeito (p. 34-37) 

   

José e Maria estavam casados há 20 anos e eram muito felizes um com 

o outro. Tão felizes que um dia, na mesa, a filha mais velha reclamou:  

– Vocês nunca brigaram? 

José e Maria se entreolharam. José respondeu:  

–  Não, minha filha. Sua mãe e eu não brigamos. 

– Nunca brigaram?- quis saber Vitor, o filho do meio. 

– Claro que já brigamos. Mas sempre fizemos as pazes. 
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– Na verdade, brigas, mesmo, nunca tivemos. Desentendimentos, 

como todo mundo. Mas sempre nos demos muito bem... 

– Coisa mais chata – disse Venancinho, o menor. 

 

 

Vera, a filha mais velha, tinha uma amiga, Nora, que a deixava 

fascinada com suas histórias de casa. Os pais de Nora viviam brigando. Era 

um drama. Nora contava tudo para Vera. Às vezes chorava. Vera consolava a 

amiga. Mas no fundo tinha uma certa inveja. Nora era infeliz. Devia ser 

bacana ser infeliz assim. O sonho de Vera era ter um problema em casa 

para poder ser revoltada como Nora. Ter olheiras como Nora.  

Vitor, o filho do meio, frequentava muito a casa de Sérgio, seu melhor 

amigo. Os pais de Sérgio estavam separados. O pai de Sérgio tinha um certo 

dia para sair com ele. Domingo. Iam ao parque de diversões, ao cinema, ao 

futebol. O pai de Sérgio namorava uma moça do teatro. E a mãe de Sérgio 

recebia visitas de um senhor muito camarada que sempre trazia presentes para 

Sérgio. O sonho de Vitor era ser irmão de Sérgio. 

Venancinho, o filho menor, também tinha amigos com problemas em 

casa. A mãe de Haroldo, por exemplo, tinha se divorciado do pai do Haroldo e 

casado com um cara divorciado. O padrasto de Haroldo tinha uma filha de 11 

anos que podia tocar o Danúbio Azul espremendo uma mão na axila, o que 

deixava a mãe do Haroldo louca. A mãe do Haroldo gritava muito com o 

marido. 

Bacana. 

 

– Eu não aguento mais esta situação – disse Vera, na mesa, dramática. 

– Que situação, minha filha?  

– Essa felicidade de vocês! 

– Vocês pelo menos deviam ter o cuidado de não fazer isso na nossa 

frente – disse Vitor. 

– Mas nós não fazemos nada! 

– Exatamente. 

Venancinho batia com o talher na mesa e reivindicava: 

– Briga. Briga. Briga. 
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José e Maria concordavam que aquilo não podia continuar. Precisavam 

pensar nas crianças. Antes de mais nada, nas crianças. Manteriam uma 

fachada de desacordo, ódio e desconfiança na frente deles, para esconder 

a harmonia. Não seria fácil. Inventariam coisas. Trocariam acusações fictícias 

e insultos.  

Tudo para não traumatizar os filhos.  

– Víbora não! -  gritou Maria, começando a erguer-se do seu lugar na 

mesa com a faca serrilhada na mão. 

José também ergueu-se e empunhou a cadeira.  

– Víbora, sim! Vem que eu te arrebento. 

Maria avançou. Vera agarrou-se ao seu braço. 

– Mamãe. Não!  

Vitor segurou o pai. Venancinho, que estava de boca aberta e de olhos 

arregalados desde o começo da discussão – a pior até então – achou melhor 

pular da cadeira e procurar um canto neutro na sala de jantar. 

Depois daquela cena, nada mais havia a fazer. O casal teria que se 

separar. Os advogados cuidariam de tudo. Eles não podiam mais nem se 

enxergar. 

 

Agora era Nora que consolava Vera. Os pais eram assim mesmo. Só 

tinham experiência. A família era uma instituição podre. Sozinha, na frente do 

espelho, Vera imitava a boca de desdém de Nora. 

– Podre. Tudo podre. 

E esfregava os olhos, para que ficassem vermelhos. Ainda não tinha 

olheiras, mas elas viriam com o tempo. Ela seria amarga e agressiva. A 

pálida filha de um lar desfeito. Um pouco de pó de arroz talvez ajudasse. 

Vitor e Venancinho saíam aos domingos com o pai. Uma vez foram 

ao Maracanã junto com Sérgio, o pai do Sérgio e a namorada do pai do Sérgio, 

a moça do teatro. O pai de Sérgio perguntou se José não gostaria de conhecer 

uma amiga da sua namorada. Assim poderiam fazer mais programas juntos. 

José disse que achava que não. Precisava de tempo para se acostumar com 

sua nova situação. Sabe como é.  
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Maria não tinha namorado. Mas no mínimo duas vezes por semana 

desaparecia de casa, depois voltava menos nervosa. Os filhos tinham certeza 

de que ela ia se encontrar com um homem. 

 

– Eles desconfiam de alguma coisa? – perguntou José 

– Acho que não – respondeu Maria 

Estavam os dois no motel onde se encontravam, no mínimo duas 

vezes por semana, escondidos. 

– Será que fizemos certo? 

– Acho que sim. As crianças agora não se sentem mais deslocadas no 

meio dos amigos. Fizemos o que tinha que ser feito. 

– Será que algum dia vamos poder viver juntos outra vez?  

– Quando as crianças saírem de casa. Aí então estaremos livres das 

convenções sociais. Não precisaremos mais manter as aparências. Me beija. 

 

A análise do texto está fortemente condicionada pela identificação do 

gênero textual, do suporte e do autor, ainda que essas informações não sejam 

indispensáveis para a compreensão. Entender um texto pressupõe reconhecer 

importantes elementos textuais e extratextuais, o que se deve desenvolver a 

partir de exposição aos mais diversos gêneros e às mais diversas 

circunstâncias de leitura.  

Com a leitura do título e da apresentação da narrativa – principalmente 

nos primeiros oito parágrafos –, há um estranhamento, o qual provavelmente o 

leitor entende como parte do gênero textual diante de que ele se encontra. É o 

que se espera do contrato de comunicação em que está envolvido, do 

contrário, haverá sérios problemas para a interpretação ocorrer de fato.  

Em que medida se dá o estranhamento? O título Lar Desfeito, segundo o 

senso comum, sugere a existência de problemas de família, fim de casamento 

ou algo semelhante. Ao ler a sequência dos oito primeiros parágrafos, o leitor é 

levado a refletir sobre oposições intrigantes, as quais o orientam para a 

percepção de dois universos de discurso sobrepostos.  

Em um, abrange-se o sistema de significações pertinentes à 

representação do mundo real, mesmo que já com uma leve ironia, no qual se 

espera que o ideal de família feliz corresponda à harmonia entre os seus 
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membros. Em outro, entende-se o ideal de família como aquele em que há 

desarmonia, agressões, dificuldades nos relacionamentos, dentre outros 

problemas normalmente indesejáveis. Certamente são mundos bem diferentes, 

cada um deles com a sua lógica específica. 

Compreender a dinâmica dos personagens no enredo de Lar Desfeito 

como uma história possível está relacionado com a percepção, normalmente 

intuitiva, pelo menos não totalmente consciente, da interdependência entre a 

primeira e a segunda dimensão pragmática. Assim, lê-se o texto de modo 

mais satisfatório se se consegue estabelecer a relação entre o reconhecimento 

dos elementos do ato de fala em si e a finalidade do ato. 

Não há dúvida de que, na construção do humor, há uma estreita 

associação entre o gênero textual e o caráter duplamente pragmático e 

semiótico do discurso humorístico. Integram as estratégias discursivas a 

possibilidade de suspensão intencional dos juízos e a forma com que o autor 

lida com as operações de determinação e com os entornos, neste caso 

principalmente os universos de discurso. 

Ao atualizar o termo lar desfeito, o autor evoca um conceito algo 

melancólico ou mesmo trágico, em função do uso da palavra lar ser 

normalmente marcada por conotações de sentido positivo, sentimental, e estar 

delimitada por especificação por um adjetivo de noção negativa. Em sendo 

título de um texto de humor, as antecipações e hipóteses levam o leitor a 

desconfiar dos conceitos evocados, o que se deve também, é claro, ao 

reconhecimento das dimensões pragmáticas, em especial, no que se refere à 

finalidade do texto.        

O autor situa a narrativa de maneira genérica: os personagens 

representam casais juntos “há 20 anos” e “muito felizes”. Ele segue 

apresentando os personagens, pais felizes e preocupados com os filhos e 

filhos infelizes, chateados com a felicidade dos pais. 

O texto se desenvolve por meio das oposições: o contexto verbal é 

caracterizado por palavras, expressões e frases claramente representativas 

das duas perspectivas de mundo, pondo-se em evidência o confronto entre os 

universos de discurso sobrepostos.   

Como se viu, integram o universo de discurso do mundo concreto, 

real, talvez um misto de utopia e algum sarcasmo, o casal e suas concepções, 
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respaldando as atitudes de respeito, amor e preocupação com os filhos, 

sistema de significações associado à busca no universo empírico pela 

felicidade, dentro de padrões tradicionais. Ao universo de discurso do mundo 

alternativo pertencem os filhos, que demonstram concepções fundamentadas 

num sistema em que as regras são outras, bem diferentes da expectativa mais 

comum no mundo considerado sério. 

É preciso enfatizar, conforme afirma Coseriu, que não se está 

questionando o fato de que, em verdade, há apenas um mundo: “Não se trata 

de outros ‘universos’, de outros ‘mundos de coisas’, mas de outros ‘universos 

de discurso’, de outros sistemas de significações” (1979, p. 234, grifos do 

autor).  

Ele analisa que a própria pretensão de conceber a realidade da mitologia 

sob a ótica do mundo empírico e histórico é um argumento a favor da 

existência de “universos de discurso”. Segundo Coseriu (p. 235), “os 

enunciados pertencentes a universos de discurso não empíricos não carecem 

de sentido e não necessitam de ‘tradução’ alguma” (grifo do autor), como 

propunham os lógicos positivistas. O valor de verdade de uma afirmação está 

circunscrito ao universo de discurso de que é parte. 

Assim, o que de início pode parecer absurdo – a insatisfação dos filhos 

com a felicidade dos pais – ganha sentido quando se situa o texto num 

universo de discurso específico, caracterizado muitas vezes por aspectos 

que subvertem a lógica do mundo empírico. 

É o contexto criado por Verissimo: o fato de Vera, a filha mais velha, 

Vítor, o filho do meio, e Venancinho, o filho menor, invejarem amigos que têm 

problemas em casa é perfeitamente justificável quando se pensa o mundo a 

partir de determinado ângulo. Vera inveja a amiga que tem olheiras, que vive 

um grande drama e está sempre revoltada. Por sua vez, Vítor e Venancinho 

sonhavam com as vidas de Sérgio e Haroldo, cujos pais se separaram e 

precisavam dividir formalmente o tempo de atenção aos filhos, tendo vidas 

muito mais emocionantes que as deles, com a felicidade constante. 

A situação na família chega a um nível em que, para o bem da família e 

para que os filhos não se sentissem deslocados ou constrangidos, 

traumatizados, os pais forjaram discussões, brigas, de modo que acabaram se 

separando. A partir desse momento, Vera era consolada por Nora, a amiga 
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antes invejada: “ainda não tinha olheiras, mas elas viriam com o tempo”. Em 

breve, seria “a pálida filha de um lar desfeito”. Os meninos saíam com o pai aos 

domingos, assim como os amigos Sérgio e Haroldo. 

O texto deixa entender que o pai e a mãe já estavam conhecendo outras 

pessoas, até que o narrador leva o leitor à cena dos dois se encontrando às 

escondidas num motel, como se fossem amantes. Iriam se encontrar longe dos 

filhos até que eles crescessem e saíssem de casa, acabando com a 

necessidade de manterem as aparências.  

Entende-se a referência à separação como manutenção das aparências 

como mais um traço de que o texto é regido por leis bem específicas, comuns a 

um universo de discurso diferente do mundo real e perfeitamente aceitável 

como tal. Se, por um lado, sabe-se que o mais comum atualmente é a relação 

entre pais separados, por outro lado, numa situação concreta, seria impensável 

forjar uma separação para manter a tranquilidade dos filhos. 

No que se refere especificamente à construção do humor, pode-se 

considerar que ele se dá principalmente pela sobreposição e oposição de 

universos de discurso. No mesmo texto, são atualizados signos que 

encaminham o leitor para o mundo empírico e histórico, em que se buscaria a 

relação harmônica, e para outro mundo em que alguém partilha de relação 

familiar feliz e anseia pelo sofrimento. 

De certa forma, é o que ocorre quando se reúnem as propostas de 

“extrair raízes quadradas” e “extrair raízes de árvores no bosque” ou “pela 

janela ver um homem fazendo algo” e “homem descender do macaco”. Com o 

sentido de atingir o humor, criam-se situações nas quais universos de 

discurso diferentes integram o mesmo enunciado.  

As realidades em questão apenas se explicam em função de estarem 

inseridas em sistemas de significações próprios, os quais permitem que se finja 

determinada realidade inaceitável ou pelo menos questionável no mundo 

empírico, válida, entretanto, para “o universo da fantasia (e, portanto, da arte)”, 

em que se insere o texto humorístico. 

Decerto, com a leitura do texto, há uma mistura de expectativas: 

 a de um universo de discurso representativo de um sonho de 

família em total harmonia, cuja base é o respeito, o amor; 
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 a de um universo de discurso em que o que vale são as 

aparências – estar dentro ou fora dos padrões seria fator de 

discriminação para os filhos na escola; 

 a de um outro universo em que, conhecendo as condições de 

produção do discurso, o seu autor, o gênero textual, a finalidade, 

vê-se o texto pela perspectiva crítica, a partir da qual se identifica 

a proposta de ironia em relação à sociedade. 

 

Tomar consciência da relação entre a realidade construída no texto, 

envolvendo os personagens em interação naquele contexto específico, como 

estratégia para atingir a finalidade humorística é uma importante contribuição 

para a interpretação do texto. Como já se abordou, é o que se identifica por 

dupla dimensão pragmática do discurso. 

Ao mesmo tempo, a tomada de consciência da interdependência das 

dimensões pragmáticas colabora com a percepção da suspensão intencional 

dos juízos. O que pode parecer impossível, sem lógica, incoerente, torna-se 

adequado à situação proposta. A luta dos filhos contra a felicidade dos pais 

pode parecer sem sentido no plano universal, no nível do conhecimento 

empírico, assim como a decisão do casal de manter a aparente desarmonia. 

Entretanto, no nível concreto da fala, no plano individual, considerando-se, 

portanto, o universo de discurso em que se insere o texto, o universo da 

fantasia, os fatos tornam-se verossímeis. 

É importante ressaltar que não interessa para a análise se a relação que 

se estabelece entre os universos de discurso, a dupla dimensão 

pragmática dos discursos e a suspensão intencional dos juízos é ou não 

consciente por parte do autor, o que significaria querer do falante autor um  

saber metalinguístico. O que se entende é que a forma como se dá a 

construção seja algo espontâneo, natural, desenvolvido pela atividade 

constante, manifestação do saber linguístico. 

Ainda ao final da leitura, é provável que o leitor se pergunte: e o que 

quer dizer Verissimo com o texto? O que se constrói no texto deverá 

representar, como afirma Coseriu (2007, p. 154),  símbolo para, referindo-se ao 

fenômeno da dupla semiose, uma característica atribuída aos textos literários 

e que se acredita estender-se aos textos de humor, como Lar Desfeito. 
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Verissimo demonstra a sua ironia desde o título. Lar é termo empregado 

normalmente com valor positivo, posto ao lado do determinante desfeito, com 

significação negativa, parte provável das artimanhas do autor. O fato de os 

personagens desejarem viver emoções de quem foge ao padrão de expectativa 

considerada comum na sociedade também revela o aspecto irônico do texto. O 

próprio desfecho é outra materialização da ironia, uma vez que os personagens 

se veem obrigados a disfarçar uma infelicidade conjugal para proteger a 

felicidade dos filhos. 

Ao mesmo tempo, o autor faz com que o leitor questione os anseios 

quanto às relações sociais do momento, apresentadas como distintos quanto 

às relações de um passado não muito distante. Ao que parece, Verissimo 

brinca com o fato de, empiricamente, na atualidade, o comum seja a mudança 

dos padrões, a revisão dos conceitos preestabelecidos, uma busca constante 

por sensações diversas, nem sempre bem definidas. A partir de tal perspectiva, 

justifica-se o fato de os personagens desejarem o modo de vida alheio, 

marcado pelo sofrimento, em detrimento de uma felicidade sem maiores 

emoções, monótona.   

 

Texto 4: O Maridinho e a Mulherzinha (p. 41-44) 

 

Todos conhecem o Maridinho. Sempre bem arrumado e perfumado. 

Quando tem alguém novo no grupo, o Maridinho se apresenta com uma 

pergunta: 

– Como sua esposa lhe chama? 

– “Ei, você!” “Ó peste.” Às vezes até pelo nome... 

Os outros dão risada mas o Maridinho fica sério. Espera até que o 

barulho acabe e então continua: 

– A minha mulher me chama de Maridinho. 

Os outros fazem força para não rir. O novo grupo pergunta: 

– Maridinho? 

– Ela me adora – diz o Maridinho, faceiro. – Agora mesmo ela me 

vestiu, me penteou e me deixou sair para dar uma volta. 

– É a sua mulher que veste você? 

– É. Depois de me dar banho. 
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– E deixou você sair para dar uma volta... 

– E ai que não deixasse. Ai que não deixasse! 

– O que é que você faria? 

– Me atirava no chão e começava a espernear. Comigo é assim. 

Dureza. 

– E você pode ficar na rua o tempo que quiser? 

– Você está brincando? O tempo que quiser. Até escurecer, é claro. 

– Ela não quer que você fique na rua de noite? 

– Não.  

O Maridinho aproxima-se do outro para cochichar. Diz: 

– Você sabe que maridinho solto na rua depois que escurece a 

carrocinha pega? 

– A carrocinha? 

– Tem uma carrocinha que pega maridinho solto e leva para fazer 

sabão. Minha mulher me contou. 

– Sua mulher lhe contou... 

– Ela me adora. 

– Mas você às vezes não tem vontade de ficar na rua, tomar uns 

chopes... 

– Não diga essa palavra! 

– Que palavra? 

– Não posso dizer. 

– Chope? 

– É. 

– Você não pode dizer nem a palavra? 

– Não. Senão eu chego em casa, minha mulher cheira o meu hálito e 

diz: “Você andou dizendo chope”. Ai, meu Deus, agora eu já disse... 

– E o que é que acontece? 

– Ela me bota de castigo, sem comida. 

– E você aceita isso? 

– Claro que não! Está pensando o quê? Mulher nenhuma vai me 

dominar. Depois que ela dorme eu vou na cozinha e como uma bolacha. 

Comigo é assim. 

– Dureza... 



133 
 

– Dureza. Levantou a voz comigo, já sabe. 

– O que é que acontece? 

– Eu choro. 

– Mas vem cá... 

O Maridinho interrompe o outro com o dedo na frente dos lábios. 

– Shhh. Ouviu isso? É a minha mulher me chamando. Tenho que voltar 

para casa. 

– Eu não ouvi nada. 

– Ela usa um apito especial. Só maridinho é que ouve. Tenho que ir. 

– Mas olha, dureza, hein? 

– Dureza. Comigo é assim. 

Esta história é da Mulherzinha. O marido sempre a tratava assim. 

“Minha mulherzinha...” Tinha um enorme carinho pela mulher. Olhava para ela 

como e olha para uma criança, ou para um cachorrinho. Sua mulherzinha. 

Ela às vezes tentava reclamar, reagir, e então ele ria muito. Virava-se para 

quem estivesse perto e dizia: 

– Viram só? Ela virou fera! Essa mulherzinha... 

E a abraçava ternamente. 

A mulherzinha vivia na sombra do marido. Quando tentava dar a sua 

opinião sobre algum assunto mais sério, ele piscava o olho, afagava sua 

cabeça e dizia: 

– Não preocupa essa cabecinha linda com essas coisas. Vai fazer 

um cafezinho pra gente, vai. 

A mulher se resignava. E um dia o marido chegou em casa, foi dar um 

beijo na sua testa, como fazia sempre, e não acertou a testa. 

– Ué, você está diminuindo de tamanho? 

Mas não esperou para ouvir a resposta. Nunca ouviu a resposta da 

mulher. Ela era o seu mimo. O seu cachorrinho. Naquela noite notou que a 

mulher realmente parecia estar encurtando. E na manhã seguinte levou um 

susto. A mulher estava do tamanho de uma criança. Quando a carregou 

pela mão ao médico, preocupadíssimo, ela já estava da altura do seu joelho. 

O médico não soube explicar o fenômeno. A mulher permanecia 

perfeitamente proporcionada, só menor. O marido apavorou-se. Não era 

apenas o fato de não ter mais uma mulher para abraçar. Ela não podia 
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fazer as coisas que fazia antes. Levava dois, três dias para cerzir uma meia. 

Tinha que trazer o cafezinho xícara por xícara, pois não aguentava o peso de 

mais de uma. Não podia mais cozinhar sob risco de cair na panela. Ia na feira e 

trazia um tomate na cabeça, como uma trouxa. Um aspargo debaixo do braço. 

Para costurar os botões da camisa do marido, tinha que segurar a agulha com 

as duas mãos. Os amigos, estranhando que não eram mais convidados para 

visitar a casa deles, perguntavam: 

– Como vai a mulherzinha? 

E o marido queria brigar. Quem é que você está chamando de 

mulherzinha? 

Um dia, aconteceu. O marido chegou em casa com uma caixa de 

bombons para a mulher – ela levava um dia só para chegar no recheio – e não 

a encontrou. Tinha desaparecido. Estava, provavelmente, do tamanho de um 

cisco. E até hoje o marido anda pela casa na ponta dos pés, cuidando 

onde pisa, para não pisar na sua mulherzinha. Desconsolado. 

 

O emprego dos artigos definidos, atualizadores por excelência, garante a 

atualização das referências ao marido e à mulher, no título, apresentando os 

personagens principais do texto. É importante reiterar a ressalva de Coseriu 

(1979, p. 218), acerca dos operadores de determinação: “que não quantificam, 

selecionam, etc, mas apenas manifestam a quantificação, a seleção, etc”, 

servindo à “intenção significativa do falante”. Ou seja, as operações estão a 

serviço de quem as emprega. 

Ressalte-se desde a primeira leitura o caráter irônico, em especial em 

função do emprego dos sufixos diminutivos. Essa percepção inicial só é 

possível porque o autor recorre ao que Coseriu chama de contexto 

idiomático, entorno que explora a relação interna da língua, evocando o saber 

idiomático do leitor. Em língua portuguesa, é corrente o emprego dos sufixos 

diminutivos com valor de afetividade ou ironia.  

Maridinho e Mulherzinha vão revelar personagens acintosamente 

submissos a seus cônjuges, representando alvos de questionamento nas 

relações sociais no universo empírico. Destaque-se o emprego das iniciais 

maiúsculas em substantivos comuns, o que certamente revela importante 

recurso gráfico para a construção do sentido. Tudo indica que Maridinho e 
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Mulherzinha não representam simples personagens de uma narrativa, e sim a 

evocação das instituições de Marido e Mulher. As histórias parecem partir de 

relações não muito incomuns entre maridos e mulheres. De um lado, maridos 

que reclamam de esposas controladoras; de outro, mulheres que são 

ofuscadas por seus maridos, muitas vezes preocupados tão somente com seus 

dotes domésticos. 

Os nomes serão justificados também no universo da fantasia. No texto, 

as formas diminutivas não só justificarão a ironia, mas também o tratamento 

dispensado por seus respectivos cônjuges. O Maridinho e a Mulherzinha serão 

tratados ora como crianças, ora como animais de estimação, em ambos os 

casos configurando um tratamento marcado por uma afetividade exagerada a 

ser explorada na construção do sentido do texto. 

O autor explora dois universos de discurso, se bem que em cada 

universo de discurso se possa constatar certa confusão de dois ou mais 

universos de discurso, no sentido de construir os sentidos do texto. Tais 

contextos são reconstruídos, de modo que o leitor não tem dificuldade em 

visualizá-los, até porque o autor parte, como já se disse, de elementos 

pertinentes à realidade. 

Não se pode ignorar o fato de se estar diante de um texto de caráter 

humorístico. Seja por meio do contato com o livro, seja por meio do 

reconhecimento do autor, parte-se da capacidade bastante comum do falante 

de reconhecer o gênero textual em que se insere a narrativa. 

Nesse estágio, o interlocutor já está envolvido nas dimensões 

pragmáticas, ainda que apenas intuitivamente, sem que tenha tomado 

consciência da complexidade do processo de leitura. Há os elementos do texto 

em si – a primeira dimensão pragmática – os personagens, o contexto, o 

enredo, o desfecho... – e elementos constituídos em função de uma segunda 

dimensão pragmática, relacionada com a finalidade do texto, o suporte, o 

gênero, o autor... os elementos externos ao texto. É lógico que há uma 

necessária interdependência entre as duas dimensões, assim como dificilmente 

o interlocutor em situação normal se dá conta das referidas relações. 

Reconhecer o gênero e o seu propósito, principalmente em situações em 

que não se identificam claramente as circunstâncias em torno do texto, pode 

comprovar o chamado princípio da confiança. Ou seja, diante do texto, crê-se 
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no sentido. Busca-se o sentido. E a própria busca pode levar à constatação de 

que se está diante de um texto de humor, o que provoca expectativas 

específicas. 

Num texto de humor, inserido, portanto, no universo de discurso da 

fantasia, é possível que o Maridinho e a Mulherzinha vivam as suas 

respectivas histórias. O Maridinho pode ser “arrumado” e “perfumado” como 

uma criança  ou pode ter medo da carrocinha, como um cão. A Mulherzinha 

pode ser, literalmente, “um mimo” ou “o seu cachorrinho”. 

A construção da história do Maridinho é marcada desde o início pela 

ironia. Nos primeiros parágrafos, mais especificamente até o sétimo, constrói-

se uma relação de oposição entre o tratamento das esposas em relação ao 

grupo de maridos e o Maridinho. Enquanto os outros relatam serem chamados 

por “Ei, você”, “Ó peste”, “Às vezes pelo nome...” (parágrafo 3), ele declara ser 

chamado de “Maridinho” (parágrafo 5). É possível considerar o entorno 

denominado região em relação às expressões supostamente usadas pelas 

esposas, assim como o fato de se dizer às vezes que elas os chamavam “pelo 

nome”. Tais termos situam-se num âmbito específico, segundo o qual o leitor 

deverá reconhecer um tratamento pouco amistoso ou mesmo desrespeitoso 

por parte das esposas. 

No 8.º parágrafo, o Maridinho declara que é vestido e penteado pela 

esposa, que o deixa “sair para dar uma volta”, num misto de tratamento 

carinhoso destinado a crianças e a animais de estimação. No 14.º parágrafo, o 

narrador levanta a possibilidade de o personagem “espernear”, evocando o 

âmbito das reações infantis. O signo remete a fazer o que se costuma 

denominar “pirraça”, seja por atirar-se no chão, seja por espernear. No 10.º 

parágrafo, recria-se outro contexto, o do tratamento de animais de estimação, 

principalmente com a referência à possibilidade de ser apanhado pela 

carrocinha. O risco de virar sabão é outro elemento que corrobora o campo de 

submissão, no universo de discurso da fantasia, o que permite que se pense 

em a esposa reconhecer pelo hálito se o Maridinho pronunciou ou não a 

palavra “chope”, no 31.º parágrafo. 

Para concluir a história do Maridinho, fala-se em “apito especial”, que só 

o Maridinho ouviria, no 44.º parágrafo. Mais uma vez, só é possível tal 

contexto num universo de discurso específico. Aliás, identificam-se alguns 
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universos de discurso. A relação entre marido e mulher, de um lado; de 

outro, a relação entre uma mãe e seu filho, uma criança. E ainda: a relação 

entre uma pessoa adulta e um animal de estimação. 

No 47.º parágrafo, inicia-se a história da Mulherzinha, também pautada 

na relação de extrema submissão, agora utilizando outros recursos, ainda que 

os contextos recriados orientem para universos de discurso equivalentes 

aos da história do Maridinho: “Olhava para ela como se olha para uma criança, 

ou mesmo para um cachorrinho. Sua mulherzinha.” 

Ainda no mesmo parágrafo, o narrador registra que ela tenta reclamar, 

ao que o homem ri, como que desdenhando ou ignorando a reação da esposa. 

A sequência se desenvolve demonstrando a resignação da mulher ao 

tratamento dispensado pelo marido, sempre extremamente dominador, a 

confirmar, como se vê no parágrafo 50, que ela “vivia na sombra do marido”, 

não tendo espaço para se posicionar. De acordo com o marido, no mesmo 

parágrafo, em situações em que a mulher “tentava dar a sua opinião sobre 

algum assunto mais sério, ele piscava o olho, afagava a sua cabeça” e dizia 

que aquela “cabecinha linda” não deveria se preocupar com “essas coisas”. 

E então o autor institui o que só poderia ocorrer no universo de 

discurso da fantasia: a noção de diminuição da mulher deixa o nível abstrato, 

moral, para o nível concreto, físico. A mulher começa de fato a ficar menor. No 

parágrafo 53, o marido demonstra perceber o encolhimento da mulher. Ele vai 

beijar-lhe a testa e não consegue, espantando-se. Perguntou se ela estava 

diminuindo de tamanho, mas, como era de costume, “não esperou para ouvir a 

resposta”. Era “o seu mimo”, “o seu cachorrinho”. Logo descobre que ela está 

“do tamanho de uma criança” (parágrafo 54).  

É importante observar a relação que se estabelece entre a forma como o 

marido encarava a mulher e a transformação que vai se processando. E o 

fenômeno se dá pautado na associação no texto entre os signos “mimo”, 

“cachorrinho” e “criança”, termos que refletem em nossa cultura um valor 

semântico de caráter afetivo. Pode-se dizer, conforme Coseriu (1979, p. 229-

230), que a aproximação semântica ocorre por meio do entorno reconhecido 

como região – “espaço dentro de cujos limites um signo funciona em 

determinados sistemas de significação”. Para ser mais exato, mais 

especificamente em um de seus tipos, o âmbito – “em que o objeto é 
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conhecido como elemento do horizonte vital dos falantes ou dum domínio 

orgânico da experiência ou da cultura, e seus limites não são linguísticos” (grifo 

do autor).  

O fato de se reconhecer “mimo”, “cachorrinho” e “criança” como 

representações de uma relação em que o outro é alvo do carinho, mas não tem 

voz ativa, não se posiciona, é fundamental para se compreender a 

transformação da mulher. Ela vai encurtando até desaparecer, como que 

sufocada pelo tratamento do marido. 

Além da rapidez do processo, inexplicável para o médico, preocupa o 

marido, entre outros aspectos, o fato de a mulher não conseguir realizar 

determinadas tarefas: “Não era apenas o fato de não ter mais uma mulher para 

abraçar. Ela não podia fazer as coisas que fazia antes.” Eram dificuldades para 

cerzir uma meia, servir um cafezinho, cozinhar, costurar... 

Chegou a um ponto em que, quando perguntavam pela mulherzinha, o 

marido se aborrecia e perguntava sobre quem estaria sendo chamado de 

“mulherzinha”, talvez como se ela não existisse mais. E é o que acontece na 

sequência, parágrafo 58: o marido “anda pela casa na ponta dos pés, cuidando 

onde pisa, para não pisar na sua mulherzinha. Desconsolado.” 

As duas histórias contadas no texto “O Maridinho e a Mulherzinha” 

podem ilustrar bem a suspensão intencional dos juízos. Tanto nas relações 

do Maridinho como na transformação da Mulherzinha, é possível dizer que, em 

especial o juízo relacionado à congruência está suspenso em função da 

adequação. Naturalmente, vários elementos contribuem para que a suspensão 

possa ocorrer, como o reconhecimento do universo da fantasia. A partir disso, 

confirma-se a sobreposição de universos de discurso no texto, estratégia 

comum no gênero humorístico. 

E o que significa cada história contada no texto? É a pergunta que 

autoriza a aproximar o texto com a dupla relação semiótica, característica 

inerente aos textos literários em geral, como defende Coseriu. O texto não 

significa apenas pelo que ocorre, não bastam operações de decodificação. 

Afinal, o que isto quer dizer? Não há como fugir a tal reflexão ao final da leitura. 

Pode-se perceber no texto o que Coseriu (1980, p. 65) denomina de 

suspensão da diminuição objetiva, em que o significado se afasta da noção de 

tamanho, como é, em tese, o propósito do emprego de sufixos diminutivos. 
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Suspende-se a diminuição objetiva em função da diminuição subjetiva, 

conferindo ao termo significação afetiva, pejorativa ou irônica (cf. seção 4.6). 

As histórias do Maridinho e da Mulherzinha que compõem o texto são 

marcadas pela diminuição subjetiva: ora tem-se a impressão da afetividade, ora 

tem-se a clara percepção da ironia. 

Uma possível interpretação para tal construção do texto gira em torno 

das relações entre marido e mulher, sob as duas perspectivas. De um lado, o 

incômodo do marido naturalmente levado ao ápice do exagero, perspectiva em 

que se apresenta o marido como vítima da mulher. De outro, o zelo do marido 

em estado de possuidor da mulher, circunstância em que a mulher deixa de 

existir enquanto pessoa, vítima dos caprichos sem limites do homem. 

Não seria de todo impossível, guardando-se as devidas proporções, 

encontrar histórias semelhantes na realidade empírica. O texto provoca, como 

é comum no campo do humor, principalmente quando fortemente impregnado 

de ironia, reflexão sobre determinadas relações na sociedade. 

Oferecer ferramentas para se entender textos como este deve ser papel 

da escola, ainda que se tenha a convicção de que o processamento textual por 

parte do leitor não dependa exclusivamente do reconhecimento da construção 

discursiva do texto. Por outro lado, tal estudo faz-se imprescindível para a 

análise por parte do profissional que lida com o processo de ensino-

aprendizagem de leitura.   

   

Texto 5: O Homem Trocado (p. 77-78) 

  

O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de 

recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. 

– Tudo perfeito – diz a enfermeira, sorrindo. 

– Eu estava com medo desta operação... 

– Por quê? Não havia risco nenhum. 

– Comigo, sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de 

enganos... 

E conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma 

troca de bebês no berçário e ele foi criado até os dez anos por um casal de 

orientais, que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos 
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redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais. Ou com 

sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher, desde que esta não 

soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. 

– E o meu nome? Outro engano. 

– Seu nome não é Lírio? 

– Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e... 

Os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que 

não fazia. Fizera o vestibular com sucesso mas não conseguira entrar na 

universidade. O computador se enganara, seu nome não apareceu na lista. 

– Há anos que minha conta do telefone vem com cifras incríveis. No mês 

passado tive que pagar mais de Cr$ 300 mil. 

– O senhor não faz chamadas interurbanas? 

– Eu não tenho telefone! 

Conhecera sua mulher por engano. Ela o confundira com outro. Não 

foram felizes. 

– Por quê? 

– Ela me enganava. 

Fora preso por engano. Várias vezes. Recebia intimações para pagar 

dívidas que não fazia. Até tivera uma breve, louca alegria quando ouvira o 

médico dizer: 

– O senhor está desenganado. 

Mas também fora um engano médico. Não era tão grave assim. Uma 

simples apendicite. 

– E se você disse que a operação foi bem... 

A enfermeira parou de sorrir 

– Apendicite? – perguntou, hesitante. 

– É. A operação era para tirar o apêndice. 

– Não era para trocar de sexo? 

 

A narrativa se inicia com a atualização de determinados entes 

fundamentais para a história que se vai contar: “o homem”, “a enfermeira” e “a 

sala de recuperação”. Ocorre, no nível da determinação, a operação de 

situação, a qual, de acordo com Coseriu (1979, p. 229), depende do entorno 

de mesmo nome. Assim, a situação no nível das operações de determinação 
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apenas representa sentido em relação à situação no nível dos entornos. 

Enquanto a operação de determinação garante a denotação dos termos já 

presentes no discurso, o entorno correspondente funciona também em relação 

ao extratextual. 

Situam-se o homem e a enfermeira numa sala de recuperação, tendo o 

personagem passado por uma anestesia, o que favorece a inferência de que 

teria havido uma intervenção cirúrgica ou algo equivalente. Na sequência, 

confirma-se que o autor evoca o universo de discurso em torno das relações 

de saúde, a partir das referências a “medo”, “operação” e “risco”, nos 

parágrafos 5 e 6. 

Entretanto, ainda no 5.º parágrafo, fornece-se uma pista para a 

percepção de um outro universo de discurso, cuja lógica é o engano, a troca. 

O personagem declara que a sua vida tinha sido “uma série de enganos”, o que 

se reforçará no decorrer do texto com diversos termos e construções. São 

exemplos: “troca” (parágrafo 6), “erro” (parágrafo 6), “outro engano” (parágrafo 

7), “se enganaram” (parágrafo 9), “os enganos” (parágrafo 10), “vivia 

recebendo castigo pelo que não fazia” (parágrafo 10), “o computador se 

enganara” (parágrafo 10), “Conhecera a sua mulher por engano” (parágrafo 

14), “Ela me enganara” (parágrafo 16), “fora um engano do médico” (parágrafo 

19) e “troca de sexo” (parágrafo 24). 

Talvez se possa fazer relação do uso reiterado dos termos acima 

destacados com o entorno denominado região, com destaque para dois deles:  

zona – cujos limites são linguísticos – no caso, aqueles termos com base na 

forma engano (enganar, enganaram, desengano); e âmbito – que se refere à 

experiência ou aspecto cultural e cujos limites não são linguísticos – neste 

caso, os termos “erro” e “troca”, principalmente, no texto relacionados de 

maneira direta com os enganos de que é vítima o homem. 

Vai-se constituindo um campo semântico em torno do engano, da troca. 

Nada acontecia ao personagem sem que houvesse algum incidente 

inesperado. Tanto que, no título, o termo homem, referente ao personagem 

central da narrativa, é determinado por uma operação que empresta à 

expressão o valor de recuperar ou corroborar o sentido básico do texto. Em “O 

Homem Trocado”, a forma “trocado” corresponde a uma especificação 

distintiva, restringindo-se as possibilidades referenciais do signo homem, 
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“acrescentando-lhe notas não-inerentes ao seu significado”, como afirma 

Coseriu (1979, p. 226). A operação descrita é uma das três possibilidades da 

delimitação, cuja função é modificar as possibilidades de designação do signo, 

de maneira geral, “orientando a referência para uma parte ou para um 

aspecto do particular denotado” (COSERIU, 1979, p. 225, grifos do autor). 

O determinante “trocado” funciona como uma espécie de caracterizador 

do homem. “Trocado” tem seu significado expandido, já que não equivale 

somente a “trocado por outro”, como talvez seja o significado esperado do 

termo. A partir da leitura do texto, o termo pode ser entendido como “vítima de 

trocas”, “vítima de enganos”, acepções válidas especialmente para a história de 

Verissimo, como se o termo fosse ressignificado. É como se o significado mais 

comum fosse suspenso em função de um significado subjetivo, como Coseriu 

(1980, p. 65) sugere ocorrer com os diminutivos com valor de afetividade, de 

depreciação ou de ironia. Talvez até se possa relacionar o jogo com o 

significado de trocado com uma proposta irônica do autor, principalmente se for 

considerada a dupla finalidade postulada por Pagliaro (1967, p. 11) a respeito 

da ironia. 

O personagem é vítima de trocas desde o nascimento. Começa com  a 

troca de bebês no berçário, tendo sido criado por uma família de orientais. 

Quando o equívoco foi desfeito, já havia se desmantelado a família, como se 

vê no parágrafo 6. 

Sua série de enganos continua: troca de nome; castigos injustos na 

escola; aprova-se no vestibular e o computador omite o seu nome da lista; 

conta alta de telefone sem que dispusesse de linha telefônica; até a sua mulher 

o conhecera confundindo-o com outro e acabou por enganá-lo. Fora preso por 

engano várias vezes, recebia cobranças indevidas e, embora o médico o 

tivesse desenganado, descobrira que o seu problema de saúde era apenas 

uma apendicite, razão pela qual deveria submeter-se a uma intervenção 

cirúrgica. Mais uma vez, mantendo-se a sua sina, fora vítima de um engano: na 

verdade, fizeram uma cirurgia para efetuar uma troca de sexo. Embora 

pudesse haver pistas que indicassem um desfecho surpreendente, como a 

omissão no início do texto das circunstâncias em torno da cirurgia realizada e a 

série de enganos absurdos que ocorreram na vida do personagem, é provável 

que o leitor não imaginasse um incidente tão grave. 
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É importante reiterar que os conceitos de base coseriana concorrem 

para o entendimento mais claro da construção do sentido do texto. Reconhecer 

que a narrativa se insere no universo de discurso da fantasia é um dos 

primeiros passos para se aceitar a série de enganos em que se envolve o 

personagem. O autor evoca o universo de discurso relacionado à saúde, 

fazendo a história girar em torno de um homem em período pós-operatório. As 

suas condições naquele momento servem de referência para que conte a sua 

atribulada vida até ali. É quando se percebe a sobreposição do universo de 

discurso centrado nos equívocos. Por esse prisma, nada dá certo. Há sempre 

algum tipo de engano, troca ou mal-entendido em relação a ele. 

Vale ressaltar que o próprio universo de discurso relacionado com a 

saúde envolve a noção de engano. Não raro se tem notícia de erros médicos. 

De certa maneira, o humor no texto é bastante favorecido pela confusão 

intencional de universos de discurso, não só no que se refere ao universo 

de discurso centrado na sucessão de equívocos, mas ao universo de 

discurso relacionado com o ambiente da saúde e também ao universo de 

discurso empírico – posto que parte de incidentes factíveis, possíveis na 

realidade. A tomada de consciência de que o engano, a troca, é plausível 

também na saúde reforça o caráter de confusão intencional de universos de 

discurso como estratégia discursiva para atingir o humor. 

Um outro conceito coseriano colabora com o entendimento da 

construção: o juízo da adequação pode anular os demais – o da correção e o 

da coerência. Realmente, o mecanismo de suspensão intencional dos 

juízos se faz presente, já que os enganos que se sucedem beiram a total falta 

de lógica, não são possíveis, se for considerado apenas o juízo no plano 

universal. Constroem sentido porque fazem parte de um gênero textual 

específico, seguem regras características do contrato de comunicação do texto 

humorístico. No texto, a adequação, portanto, prevalece sobre o juízo da 

coerência. 

Dentre outros, um sentido para o texto está no fato de que, mesmo que 

as circunstâncias contrariem a lógica, rir do personagem é possível também 

porque na realidade empírica se pode passar por situações parecidas. O 

homem pode ser vítima de certo destino, de uma determinada sina, algo de 

que, pelo menos em sua visão, não consiga fugir. 
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A seguir, como parte das reflexões sobre a análise proposta, serão 

analisados outros cinco textos de Comédias da Vida Privada – Edição Especial 

para Escolas de uma forma geral, destacando-se as estratégias mais 

relevantes, de modo a contribuir para a comprovação inequívoca da hipótese 

defendida.  

 

Texto 6: O Ator (p. 79-81) 

 

O homem chega em casa, abre a porta e é recebido pela mulher e os 

dois filhos, alegremente. Distribui beijos entre todos, pergunta o que há para 

jantar e dirige-se para o seu quarto. Vai tomar um banho, trocar de roupa e 

preparar-se para algumas horas de sossego na frente da televisão antes de 

dormir. Quando está abrindo a porta do seu quarto ouve uma voz que grita: 

– Corta! 

O homem olha em volta, atônito. Descobre que sua casa não é uma 

casa, é um cenário. Vem alguém e tira o jornal e a pasta das suas mãos. Uma 

mulher vem ver se sua maquilagem está bem e põe um pouco de pó no seu 

nariz. Aproxima-se um homem com um script na mão dizendo que ele errou 

uma das falas na hora de beijar as crianças. 

– O que é isto? – pergunta o homem. – Quem são vocês? O que estão 

fazendo dentro da minha casa? Que luzes são essas? 

– O que, enlouqueceu? – pergunta o diretor. – Vamos ter que repetir a 

cena. Eu sei que você está cansado, mas... 

– Estou cansado, sim senhor. Quero tomar meu banho e colocar meu 

pijama. Saiam da minha casa. Não sei quem são vocês, mas saiam todos! 

Saiam! 

O diretor fica parado de boca aberta. Toda a equipe fica em silêncio, 

olhando para o ator. Finalmente o diretor levanta a mão e diz: 

– Tudo bem, pessoal. Deve ser estafa. Vamos parar um pouquinho e... 

– Estafa coisa nenhuma! Estou na minha casa, com a minha... 

– A minha família! O que vocês fizeram com ela? Minha mulher, os 

meus filhos! 

O homem sai correndo entre os refletores, à procura da família. O diretor 

e um assistente tentam segurá-lo. E então ouve-se uma voz que grita: 
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– Corta! 

Aproxima-se outro homem com um script na mão. O homem descobre 

que o cenário, na verdade, é um cenário. O homem com um script na mão 

diz: 

– Está bom, mas acho que você precisa ser mais convincente. 

– Que-Quem é você? 

– Como, quem sou eu? Eu sou o diretor. Vamos refazer esta cena. 

Você tem que transmitir melhor o desespero do personagem. Ele chega em 

casa e descobre que sua casa não é uma casa, é um cenário. Descobre que 

está no meio de um filme. Não entende nada. 

– Eu não entendo... 

Fica desconcertado. Não sabe se enlouqueceu ou não. 

– Eu devo estar louco. Isto não pode estar acontecendo. Onde está 

minha mulher? Os meus filhos? A minha casa? 

– Assim está melhor. Mas espere até começarmos a rodar. Volte 

para sua marca. Atenção, luzes... 

– Mas que marca? Eu não sou personagem nenhum. Eu sou eu! 

Ninguém me dirige. Eu estou na minha própria casa, dizendo as minhas 

próprias falas... 

– Boa, boa. Você está fugindo um pouco do script, mas está bom.  

– Que script? Não tem script nenhum. Eu digo o que quiser. Isto não é 

um filme. E mais, se é um filme, é uma porcaria de filme. Isto é simbolismo 

ultrapassado. Essa de que o mundo é um palco, que tudo foi predeterminado, 

que não somos mais do que atores... Porcaria! 

– Boa, boa. Está convincente. Mas espere começar a filmar. Atenção... 

O homem agarra o diretor pela frente da camisa. 

– Você não vai filmar nada! Está ouvindo? Nada! Saia da minha casa. 

O diretor tenta livrar-se. Os dois rolam pelo chão. Nisto, ouve-se uma 

voz que grita: 

– Corta! 

 

O texto se inicia com a descrição de uma corriqueira chegada de um 

chefe de família a casa, preparando-se para o que parece ser uma rotina 

comum, que é interrompida por algo surpreendente: o grito de um diretor para 
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interromper a cena. Para o leitor, até este momento nenhuma estranheza, pois 

o título já supunha tratar-se o personagem de um ator. Estranho é o que ocorre 

a partir de então, pois o personagem reage, “atônito”, ao que está 

acontecendo. 

A esta altura, observam-se duas situações: a de um homem, em sua 

rotina diária, chegando a casa para o descanso e a de um ator que não tem 

consciência de que está atuando. Vários elementos constituem a estrutura dos 

mundos paralelos em questão, principalmente as oposições, como se pode 

constatar nos fragmentos: “O homem chega em casa, abre a porta e é recebido 

pela mulher e os dois filhos” e “Aproxima-se um homem com um script na mão 

dizendo que ele errou uma das falas na hora de beijar as crianças”. Tais 

oposições reforçam-se por outras, que se podem apontar por meio de termos e 

expressões: “casa” e “cenário”; “o homem” e “o diretor”; “toda a equipe” e “a 

minha família”, entre outros. 

A impressão é que o leitor vai sendo lançado na mesma agonia que vive 

o personagem, em especial quando, no 14.º parágrafo, ouve-se o segundo “ –  

Corta!”, pois é levado a um segundo cenário: agora, a discussão do homem 

com o diretor é parte de outro conflito, de outra representação. O leitor estava 

diante de uma cena em que o personagem entra em sua casa e descobre que 

ela, na verdade, é um cenário.  

Nesta nova situação, a cena representada expõe, a partir da perspectiva 

do segundo diretor, um ator que representa um homem chegando a casa e 

descobrindo que ela é um cenário. O personagem inicial – um homem que 

chega a casa para o seu descanso diário e é surpreendido por todo um aparato 

para uma gravação – ainda permanece indignado, como se os cenários fossem 

alterados diante dele. 

A resistência do homem em reconhecer-se ator leva-o ao desespero e, 

finalmente, a um confronto físico com o suposto diretor e “os dois rolam pelo 

chão”. E, mais uma vez, o leitor é surpreendido com um grito: “– Corta!”. Cria-

se mais um cenário, mais um diretor. O que se desenvolve são universos de 

discurso diferentes, em que, de um lado, há um homem que vê a sua vida 

confundida com uma representação, tendo a sua casa invadida por uma equipe 

de gravação; de outro, representa-se, de fato, uma situação cujo tema é a 

confusão de um ator com a sua vida real, fora dos palcos. Elementos como os 
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termos “Corta!” e “script”, assim como “diretor”, “toda a equipe” e “filme”, no 

contexto em questão, contribuem para a criação do típico universo de 

discurso do cinema.  

É válido ressaltar que o fato de se estar lidando com o que Coseriu 

(2007, p. 228) chama de universo da fantasia autoriza o ouvinte a reconhecer 

a realidade criada no texto como possível, sobrepondo e, de certa maneira, 

opondo o universo de discurso do cinema ao universo de discurso da 

realidade empírica. Certamente, a estratégia de brincar com os universos de 

discurso contribui fortemente para construir o humor neste texto de Verissimo, 

o que pode ser entendido mais claramente a partir da noção coseriana de 

suspensão intencional dos juízos, fazendo predominar o juízo da adequação 

em relação ao da congruência. Ser ou não possível tal situação na realidade 

empírica perde a importância a partir do momento em que se reconhece o 

universo em que vigora a ficção. 

Dentre outros aspectos, o leitor pode depreender do texto a reflexão 

bastante comum sobre o fato de se ter ou não controle  sobre a própria vida. 

Talvez haja uma dose de ironia relacionada com pessoas que se anulam diante 

das suas profissões, não conseguindo existir enquanto pessoas dissociadas de 

suas funções. 

O cinema oferece um registro bastante interessante de dilema 

semelhante, o filme O Show de Truman (EUA, 1998). 25 Nele, o personagem 

central, representado pelo ator Jim Carrey, é um vendedor de seguros que vive 

dentro de um programa de televisão. As pessoas que convivem com ele são 

atores contratados. Truman fora abandonado por seus pais e adotado por uma 

rede de televisão que o criara num imenso cenário. Dirigido pelo australiano 

Peter Weir, foi um sucesso de público e crítica, tendo lançado intenso debate a 

respeito dos Reality Shows. 

 

 

                                                             
25

 Indicado para o Oscar em três categorias: melhor diretor (Peter Weir), melhor ator 
coadjuvante (Ed Harris, o Christof) e melhor roteiro original (Andrew Niccol). Críticos da época 
chegaram a afirmar que o ator Jim Carrey teria sido vítima de preconceito relacionado com o 
seu histórico de filmes de humor e, por isso, não recebera a indicação como melhor ator. 
Informações disponíveis em <http://www.sinopse365.com/2011/08/filme-75-o-show-de-truman-
o-show-da.html> e <http://www.webcine.com.br/filmessi/truman.htm>. Acesso em 13/2/13. 
 

 

http://www.sinopse365.com/2011/08/filme-75-o-show-de-truman-o-show-da.html
http://www.sinopse365.com/2011/08/filme-75-o-show-de-truman-o-show-da.html
http://www.webcine.com.br/filmessi/truman.htm
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Texto 7: A Espada (p. 89-91) 

 

Uma família de classe média alta. Pai, mulher, um filho de sete anos. É a 

noite do dia em que o filho fez sete anos. A mãe recolhe os detritos da festa. 

O pai ajuda o filho a guardar os presentes que ganhou dos amigos. Nota que o 

filho está quieto e sério, mas pensa: “É o cansaço”. Afinal, ele passou o dia 

correndo de um lado para o outro, comendo cachorro-quente e sorvete, 

brincando com os convidados por dentro e por fora da casa. Tem que estar 

cansado. 

 – Quanto presente, hein, filho? 

– É. 

– E esta espada. Mas que beleza. Esta eu não tinha visto. 

– Pai... 

 – E como pesa! Parece uma espada de verdade. É de metal mesmo. 

Quem foi que te deu? 

– Era sobre isso que eu queria falar com você. 

O pai estranha a seriedade do filho. Nunca o viu assim. Nunca viu 

nenhum garoto de sete anos sério assim. Solene assim. Coisa estranha... O 

filho tira a espada da mão do pai. Diz: 

– Pai, eu sou Thunder Boy. 

– Thunder Boy? 

– Garoto Trovão. 

– Muito bem, meu filho. Agora vamos pra cama. 

– Espere. Esta espada. Estava escrito. Eu a receberia quando fizesse 

sete anos. 

O pai se controla para não rir. Pelo menos a leitura de história em 

quadrinhos está ajudando a gramática do guri. “Eu a receberia...” O guri 

continua. 

– Hoje ela veio. É um sinal. Devo assumir meu destino. A espada passa 

a um novo Thunder Boy a cada geração. Tem sido assim desde que ela caiu 

do céu, no vale sagrado de Bem Tael, há sete mil anos, e foi empunhada por 

Ramil, o primeiro garoto Trovão. 
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O pai está impressionado. Não reconhece a voz do filho. E a 

gravidade do seu olhar. Está decidido. Vai cortar as histórias em quadrinhos 

por uns tempos. 

– Certo, filho. Mas agora vamos... 

– Vou ter que sair de casa. Quero que você explique à mamãe. Vai ser 

duro para ela. Conto com você para apoiá-la. Diga que estava escrito. Era o 

meu destino. 

– Nós nunca mais vamos ver você? – pergunta o pai, resolvendo 

entrar no jogo do filho enquanto o encaminha, sutilmente, para a cama. 

– Claro que sim. A espada do Thunder Boy está a serviço do bem e da 

justiça. Enquanto vocês forem pessoas boas e justas poderão contar com  

a minha ajuda. 

– Ainda bem – diz o pai. 

E não diz mais nada. Porque vê o filho dirigir-se para a janela do seu 

quarto, e erguer a espada como uma cruz, e gritar para os céus “Ramil!” E 

ouve um trovão que faz estremecer a casa. E vê a espada iluminar-se e 

ficar azul. E o seu filho também. 

O pai encontra a mulher na sala. Ela diz: 

– Viu só? Trovoada. Vá entender este tempo. 

– Quem foi que deu a espada pra ele? 

– Não foi você? Pensei que tivesse sido você. 

– Tenho uma coisa pra te contar. 

– O que é? 

– Senta, primeiro. 

 

Uma criança de sete anos assume o compromisso de ser um super-

herói das histórias em quadrinhos, propondo-se a proteger todos, inclusive os 

pais. Sua seriedade se faz perceber também na forma de falar, quando o pai 

manifesta a sua estranheza diante da capacidade de o menino manipular a 

gramática, empregando uma forma verbal de futuro do pretérito, por exemplo. 

De um lado, o universo de discurso relacionado com a festa de 

aniversário de uma criança de sete anos, o mundo da brincadeira, da inocência 

infantil; de outro, o universo de discurso das histórias em quadrinhos, um 

mundo em que receber uma espada poderia transformar um garoto em herói. 



150 
 

Como se vê, o humor resulta basicamente desta confusão de universos de 

discurso. 

O universo de discurso da fantasia possibilita a dita confusão, pois 

que, nesta realidade, um menino pode de fato receber um instrumento com 

poder suficiente para lhe conceder habilidades especiais. Naturalmente, para 

que se desenvolvesse o enredo, vários aspectos foram significativos, como a 

região em que se insere a palavra espada. Ao que parece, ressalta-se a 

significação do termo pelo ambiente que se explora – uma palavra comum no 

universo de discurso de histórias em torno de heróis infantis. 

Ironicamente, o universo de discurso das histórias em quadrinhos, 

normalmente mais descontraídos, “descolados”, bem ao estilo dos mais jovens, 

contrasta com a seriedade, a solenidade, a gravidade do olhar do garoto, o que 

seria um traço dos adultos. E o contraste se intensifica de tal maneira que se 

tem a impressão no final de a seriedade predominar sobre a leveza das 

histórias em quadrinhos destinadas a crianças de sete anos. Se o autor 

pretende provocar uma reflexão sobre a maturidade precoce dos meninos de 

hoje, é difícil dizer, mas é um sentido possível.     

 

Texto 8: A Bola (p. 96-97) 

 

O pai deu uma bola de presente ao filho. Lembrando o prazer que 

sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. Uma número 5 sem tento 

oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico. Mas era uma 

bola. 

O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse “Legal!” Ou o que 

os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem 

magoar o velho. Depois começou a girar a bola, à procura de alguma coisa. 

– Como é que liga? – perguntou. 

– Como, como é que liga? Não se liga. 

O garoto procurou dentro do papel de embrulho. 

– Não tem manual de instrução? 

O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros. Que 

os tempos são decididamente outros. 

– Não precisa de manual de instrução. 
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– O que é que ela faz? 

– Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela. 

– O quê? 

– Controla, chuta... 

– Ah, então é uma bola. 

– Claro que é uma bola. 

– Uma bola, bola, bola. Uma bola mesmo. 

– Você pensou que fosse o quê? 

– Nada não. 

O garoto agradeceu, disse “Legal!” de novo, e dali a pouco o pai o 

encontrou na frente da tevê, com a bola nova do lado, manejando os 

controles de um videogame. Algo chamado Monster Ball, em que times de 

monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de blip eletrônico na 

tela ao mesmo tempo que tentavam se destruir mutuamente. O garoto era bom 

no jogo. Tinha coordenação e raciocínio rápido. Estava ganhando da máquina. 

O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas. Conseguiu 

equilibrar a bola no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto. 

– Filho, olha. 

O garoto disse “Legal!” mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou 

a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro 

de couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução fosse 

uma boa ideia, pensou. Mas em inglês, para a garotada se interessar. 

 

A forma como o filho recebe a bola de presente de seu pai, como se não 

a reconhecesse como um brinquedo comum, provoca o estranhamento inicial. 

O menino parece apenas entender como brinquedo objeto acompanhado de 

manual de instruções, como ocorre com aparelhos eletrônicos. 

Apresentam-se dois universos de discurso: um, relacionado com as 

experiências tecnológicas, modernas, mundo que inclui o material sintético de 

que é feita a bola; outro, o universo de discurso referente à lógica do pai, 

universo em que a bola não precisa de manual, espaço onde se podia sentir o 

cheiro do couro da bola. Há um confronto entre as perspectivas do pai e do 

filho.  
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Vale ressaltar a anulação do juízo de coerência, por exemplo, quando 

o menino não identifica uma bola de futebol, o que seria impensável no 

universo de discurso do mundo empírico, principalmente em se tratando de 

Brasil, reconhecido como o país do futebol. 

No texto, a forma como determinado termo evoca um ou outro conjunto 

de sensações apresenta-se como essencial para a construção discursiva do 

humor. Assim, sobressai o entorno denominado região, neste caso um misto 

entre o que se chama de zona – associado à noção de tradição linguística – e 

de ambiente – relacionado com as noções de caráter social e cultural. 

O sentido será provocado a partir do confronto entre a noção cultural do 

termo bola em relação ao país do futebol, quem sabe alvo de supervalorização, 

e, por conta disso, entendido como um brinquedo bastante comum para as 

crianças brasileiras. O espanto do pai diante do filho parece ser a expectativa 

do espanto de quem lê o texto. 

Ainda que numa abordagem mais geral, é provável que a construção do 

sentido do texto tenha relação com tal constatação irônica: até na terra do 

futebol a bola perde terreno para as brincadeiras de cunho tecnológico.  

 

Texto 9: A Mesa (p. 101-102) 

 

Eram cinco. Reuniam-se todos os dias depois do trabalho para o chope. 

Há anos faziam a mesma coisa. E cada vez ficavam mais tempo na mesa do 

bar. Sempre o mesmo bar e sempre a mesma coisa. No começo eram dois, 

três chopes cada um, no máximo um tira-gosto, depois pra casa, jantar. 

Todos tinham mulher, família, essas coisas. Mas um dia o Gordo anunciou: 

“Vou jantar aqui mesmo”. E pediu um filé. 

Os outros, aos poucos, foram aderindo. Era um sacrifício deixar a roda 

logo quando o papo estava ficando bom. Passaram a jantar no bar também. 

Depois mais dois, três chopes cada um e para casa, dormir. Até que um dia o 

Gordo – de novo o pioneiro – bateu na mesa e declarou: 

– Pois não vou pra casa. 

– Como, não vai pra casa? 

– Não vou. Vou passar a noite aqui. 

– Mas na hora de fecharem o bar, te botam na rua. 
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– Quero ver fecharem o bar comigo aqui dentro. 

Na verdade, o dono não se animou a botar o Gordo para fora. A 

turma era antiga, bons fregueses. Fechou o bar, mas deixou o Gordo na 

mesa. No dia seguinte, quando os outros chegaram, encontraram o Gordo no 

mesmo lugar. Com uma pilha de bolachas de chope na sua frente. 

– Você não saiu daí? 

– Só pra ir ao banheiro. 

Em seguida o Gordo participou, com alguma solenidade, que não sairia 

mais do bar. 

– Nunca mais? 

– Nunca. 

Os outros se entreolharam, o Julião foi o primeiro a falar: 

– Pois eu também não! 

Fizeram um pacto. Ninguém sairia mais daquela mesa. Ao diabo com 

mulheres, filhos, o Brasil e o resto. Só levantariam da mesa para ir ao 

banheiro. Passariam o resto da vida tomando chope e batendo papo. 

– E em caso de guerra atômica? – perguntou um, previdente. 

– Morremos aqui mesmo. 

– Combinado! 

E estão lá até hoje. No mesmo bar e na mesma mesa, há meses. As 

mulheres tentam carregá-los para casa, sem sucesso. Os filhos foram 

implorar, parentes e amigos tentam dissuadi-los. Sem sucesso. Dormem 

ali mesmo, comem ali mesmo, se precisam de alguma coisa, cigarros ou outra 

camisa – mandam buscar. O dono do bar não sabe o que fazer. Como os cinco 

abandonaram seus empregos, provavelmente não terão dinheiro para pagar 

a conta. Mas é pouco provável que peçam a conta num futuro próximo. O 

papo está cada vez mais animado. 

 

A Mesa conta a história de cinco amigos que, aos poucos, decidem não 

mais abandonar a mesa de um bar. Há uma espécie de gradação na história, 

cuja primeira pista é a passagem “cada vez ficavam mais tempo na mesa do 

bar”. O fato é que, depois de um deles decidir jantar ali mesmo, sendo seguido 

pelos amigos, outras decisões estranhas vão sendo tomadas até chegar ao 

ponto de definir que não sairiam mais do bar. 
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Indiferentes aos apelos de filhos e esposas, seguem na mesma mesa, 

batendo um papo cada vez mais animado e, embora tenham abandonado os 

seus empregos, “é pouco provável que peçam a conta num futuro próximo”. 

Universo de discurso da fantasia e empírico confundem-se de modo a 

construir o humor. Um universo em que é possível não sair mais de um bar, 

materializando a falta de obrigação com os compromissos sociais, e outro em 

que as pessoas se afligem com o abandono de empregos e da vida social, 

representado principalmente pelo desespero da família. 

O texto pode ser relacionado ao filme O Anjo Exterminador (1962), do 

cineasta Luis Buñuel26. Nele, depois de serem convidados para um jantar na 

mansão de um casal de amigos, os convidados se surpreendem com a 

impossibilidade de sair de um dos cômodos da mansão. 

Recentemente, uma propaganda de determinada cerveja veiculada nas 

redes de televisão sugere brincadeira com situação semelhante à que foi 

construída por Verissimo. No anúncio publicitário, alvo de elogios nas redes 

sociais mesmo por quem não consome o produto, quatro amigos decidem não 

mais sair da praia. Passa-se o tempo, eles ficam barbudos, envelhecem, 

chegam ao estágio de caveiras, sentados, bebendo, vendo as mulheres... 

A despeito da exploração do humor com o intuito de promover o 

consumo (v. seção 2.1), o fato de se partir de circunstâncias semelhantes às do 

texto A Mesa pode ser indício de que tal situação absurda integra o imaginário 

pelo menos de parte da sociedade.  

Comentando o sucesso da campanha “Caveirinhas”27, o gerente da 

marca da empresa procurou enfatizar que o seu produto reproduz 

perfeitamente o sentimento de aproveitar até o último segundo os momentos 

agradáveis da vida, o que ele acredita ser algo bem comum no brasileiro. 

                                                             
26

 A filmografia de Buñuel é centrada no irracional, nos impulsos inexplicáveis do ser humano, 
nos desejos inconscientes, no olhar crítico sobre os vícios da burguesia. O cineasta manifesta 
grande interesse pelos comportamentos não convencionais, pelos sonhos e pelos mistérios da 
alma humana.  Informações disponíveis em 
<http://www.cinemaemcena.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=47530> (acesso 
em 3/4/13). 
 
 
27

 Registro com base em entrevista concedida à redação do Portal Neurônio, cujo endereço 
eletrônico é < http://portalneuronio.ne10.uol.com.br/noticia/visualizar/2765/nova-schin-estreia-
campanha-com-inovadores-recursos-em-3d.html> (acesso em 16/11/12). 
 

http://www.cinemaemcena.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=47530
http://portalneuronio.ne10.uol.com.br/noticia/visualizar/2765/nova-schin-estreia-campanha-com-inovadores-recursos-em-3d.html
http://portalneuronio.ne10.uol.com.br/noticia/visualizar/2765/nova-schin-estreia-campanha-com-inovadores-recursos-em-3d.html
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Verissimo ironiza a relação entre o desejo de extensão de certo prazer, 

talvez de não se obrigar a se comprometer socialmente, um certo conceito de 

liberdade e a necessidade de se assumir certas obrigações, das quais parece 

só ser possível fugir no universo de discurso da fantasia.  

Semelhante liberdade, nesses casos acompanhada de maior 

complexidade existencial, é busca recorrente em vários personagens de obras 

literárias consagradas, como, por exemplo, o Brás Cubas, de Machado de 

Assis, publicado originariamente a partir de março de 1880, na Revista 

Brasileira (ASSIS, 1992), e o Quincas Berro D’Água, de Jorge Amado (1991), 

cuja primeira publicação data de 1959, na revisa Senhor28.  

Nos dois casos, apenas a morte parece justificar a libertação das 

convenções sociais: o primeiro só pode ser totalmente franco porque narra a 

sua história postumamente; o segundo vive a sua liberdade total porque morre 

para a sociedade, deixando de ser Joaquim Soares da Cunha e transformando-

se em Quincas Berro D’Água. No texto, provavelmente com um cunho 

sarcástico, é como se a mesa do bar funcionasse como o símbolo de uma 

determinada liberdade desejada pelas pessoas. 

 

Texto 10: A verdade (p. 113- 114) 

 

Uma donzela estava um dia sentada à beira de um riacho deixando a 

água do riacho passar por entre seus dedos muito brancos, quando sentiu 

seu anel de diamantes ser levado pelas águas. Temendo o castigo do pai, a 

donzela contou em casa que fora assaltada por um homem no bosque e 

que ele arrancara o anel de diamante do seu dedo e a deixara desfalecida 

sobre um canteiro de margarida. O pai e os irmãos da donzela foram atrás do 

assaltante e encontraram um homem dormindo no bosque, e o mataram, mas 

não encontraram o anel de diamante. E a donzela disse: 

– Agora me lembro, não era um homem, eram dois. 

E o pai e os irmãos da donzela saíram atrás do segundo homem e o 

encontraram, e o mataram, mas ele também não tinha o anel. E a donzela 

disse: 

                                                             
28

Conforme pesquisa no endereço eletrônico 
http://www.jorgeamado.com.br/obra.php3?codigo=12575 (acesso em 20/11/12). 

http://www.jorgeamado.com.br/obra.php3?codigo=12575


156 
 

– Então está com o terceiro! 

Pois se lembrara que havia um terceiro assaltante. E o pai e os irmãos 

da donzela saíram no encalço do terceiro assaltante, e o encontraram no 

bosque. Mas não o mataram, pois estavam fartos de sangue. E trouxeram o 

homem para a aldeia, e o revistaram e encontraram no seu bolso o anel de 

diamante da donzela, para espanto dela. 

– Foi ele que assaltou a donzela, e arrancou o anel de seu dedo e a 

deixou desfalecida – gritaram os aldeões – Matem-no! 

– Esperem! – gritou o homem, no momento em que passavam a corda 

da forca pelo seu pescoço. – eu não roubei o anel. Foi ela que me deu! 

E apontou para a donzela, diante do escândalo de todos. 

O homem contou que estava sentado à beira do riacho, pescando, 

quando a donzela se aproximou e pediu um beijo. Ele deu o beijo. Depois a 

donzela tirara a roupa e pedira que ele a possuísse, pois queria saber o que 

era o amor. Mas como ele era um homem honrado, ele resistira e dissera que a 

donzela devia ter paciência, pois conheceria o amor do marido no seu leito de 

núpcias. Então a donzela lhe oferecera o anel, dizendo “Já que meus 

encantos não o seduzem, este anel comprará o seu amor”. E ele 

sucumbira, pois era pobre, e a necessidade é o algoz da honra. 

Todos se viraram contra a donzela e gritaram: “Rameira! Impura! 

Diaba!” e exigiram seu sacrifício. E o próprio pai da donzela passou a forca 

para o seu pescoço. 

Antes de morrer a donzela disse para o pescador: 

– A sua mentira era maior que a minha. Eles mataram pela minha 

mentira e vão matar pela sua. Onde está, afinal, a verdade? 

O pescador deu de ombros e disse: 

– A verdade é que eu achei o anel na barriga de um peixe. Mas quem 

acreditaria nisso? O pessoal quer violência e sexo, e não histórias de 

pescador. 

 

Logo no início, evoca-se o universo de discurso referente ao mundo 

dos contos de fadas, a partir do emprego de termos típicos, como “donzela”, 

“riacho” e “bosque”, além de certos elementos da própria descrição da donzela: 

“deixando a água passar por entre os seus dedos muito brancos”. 
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A personagem havia perdido um anel de diamante e teme contar a 

verdade ao pai. Depois de  matarem dois supostos ladrões, os aldeões acabam 

por encontrar o anel, mas o homem apresenta uma versão bastante diferente 

para o fato, desmentindo a donzela e criando grande confusão na aldeia. 

O mundo de conto de fadas autoriza que a donzela crie uma versão 

diferente a cada vez que é desmascarada pelos aldeões. O universo de 

discurso da fantasia – e também a suspensão intencional dos juízos, 

dentre outros recursos – possibilita que o autor proponha universos de 

discurso paralelos: um, em que a verdade seria redentora, e outro, em que o 

que redime é a mentira. Certamente, tal confusão é determinante para o humor 

no texto. 

Evidencia-se no texto uma perspectiva fortemente irônica da noção de 

verdade no sentido geral, como se, por mais que o contexto recriado seja o de 

conto de fadas, com donzela, aldeões, ações típicas daquele universo de 

discurso, o intuito fosse satirizar os valores da sociedade. O desfecho 

marcado pela frase “O pessoal quer violência e sexo, não histórias de 

pescador.” parece consolidar tal propósito crítico. 

Assim, as versões em conflito para os incidentes, como a perda ou o 

roubo do anel, o ataque à donzela por um ladrão ou a sua proposta indecente 

de ser possuída a todo custo, vão oferecendo ao leitor elementos concretos da 

sobreposição dos universos de discurso. O autor manipula a criação dos 

universos de discurso, seja contextualizando o ambiente do conto de fadas, 

seja levando o leitor a repensar o fato de valorizar ou crer nas histórias mais 

maliciosas – evocadas pela expressão “violência e sexo” –, em detrimento das 

mais inocentes – suscitadas, por sua vez, pela expressão “histórias de 

pescador”. 

É certo que, como outras comédias de Verissimo, A Verdade poderia ser 

analisada sob as mais diversas perspectivas, como a de cunho mais 

especificamente literário. Desta forma, seria possível tomá-la como uma 

proposta de relativização da verdade, uma fábula virada ao avesso. De acordo 

com tal foco, outras relações ilustrariam a análise, como, por exemplo, o 

diálogo com a literatura greco-romana e machadiana, apontando uma relação 

com o mito do anel de Polícrates, também referência para um conto de 

Machado de Assis, na obra Papéis Avulsos, publicada em 1882.  
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Sob a perspectiva da linguística coseriana, com a análise de Comédias 

da Vida Privada – Edição Especial para Escolas, não há como não insistir na 

tese de que a confusão intencional de universos de discurso corresponde a 

mecanismo essencial para a construção do humor. Os textos partem de 

universos de discurso paralelos e a forma como o autor lida com os universos 

de discurso leva o leitor ao riso – às vezes ao sorriso, às vezes à gargalhada, 

às vezes a um estranhamento, a uma diversão mental, a uma tomada de 

consciência do humor. 

Para atingir tal propósito, Verissimo emprega uma série de outros 

mecanismos analisados nesta pesquisa sob a perspectiva coseriana. 

Certamente, provocar os efeitos de sentido que se constataram nos textos não 

é tarefa simples, se bem que se postule como consciente, resultado de um 

desenvolvido saber linguístico. Verifica-se na análise que o autor evoca 

elementos, recria contextos, atualiza termos específicos, sobrepõe universos 

de discurso, brinca com o leitor, joga com as expectativas, ironiza, constrói o 

humor.  

Naturalmente, cabe ao pesquisador descrever o como ele procede para 

chegar a seu objetivo. Não se pode de forma alguma confundir o falante autor 

do texto – com uma competência linguística altamente desenvolvida, por meios 

e experiências diversos – com o linguista. Enfatize-se que é o linguista que 

precisa lidar com a tomada de consciência das estratégias empregadas pelo 

autor. 

Do mesmo modo, para o leitor comum interessa o prazer estético da 

leitura, o entretenimento, o riso, não importando para ele conhecer o nome 

deste ou daquele recurso expressivo. 

A intenção de reconhecer e nomear as estratégias empregadas pelo 

autor está pautada na necessidade de o especialista – e se pode incluir neste 

grupo o professor – identificá-las para acompanhar e orientar o 

desenvolvimento da competência leitora dos falantes. Tomar consciência do 

passo a passo da construção discursiva dos textos de humor pode representar 

o aprimoramento do agente formador de leitores.   

No próximo capítulo, fundamentado na concepção de que o trabalho 

sistemático com textos humorísticos pode significar ferramenta bastante útil 

para o ensino de língua materna, procurar-se-á apontar reflexões sobre a 
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aplicação didática de tais textos. Relatar-se-ão experiências já desenvolvidas, 

as quais se pretende apresentar como sugestões para as aulas de língua 

portuguesa.           

 

6. O texto humorístico como ferramenta didática 

 

É importante reiterar, antes de qualquer proposta, a preocupação de 

adequar o texto ao nível de proficiência do aluno no que se refere à leitura, pois 

cada texto exige uma série de requisitos para que seja interpretado. Quando o 

aluno não entende determinado texto, é preciso também reavaliar a própria 

proposta. Aquele leitor está em condições de lidar com a construção dos 

sentidos envolvidos no texto em questão? Qualquer leitor pode entender 

qualquer texto? Faz-se necessário estar atento para a hipótese de que 

determinados textos podem representar graus de dificuldade diferentes para 

leitores em estágios de leitura diferentes, por mais que identificar tais estágios 

não seja tarefa simples. 

A interpretação de um texto depende de uma série de fatores, não se 

limitando o entendimento, de fato, a apenas uma possibilidade. Querer que 

todos os alunos compreendam o texto da mesma forma corresponderia a 

ignorar a noção dos estratos semânticos com base coseriana e a complexidade 

da construção de sentidos. 

O sentido será construído no texto, como processo, como interação 

entre leitor, texto e autor, sob a interferência direta dos entornos e em função 

do emprego das operações de determinação. Elementos de caráter subjetivo 

certamente estarão envolvidos. Destaque-se a importância do sentido para o 

estudo de base coseriana e do entendimento de que contribuir para a 

interpretação de textos na escola é um dos principais focos deste estudo. 

Sendo assim, uma experiência que se fez neste trabalho foi submeter os textos 

que compõem o corpus da pesquisa à análise de alunos, na busca pelo (s) 

sentido (s). 

Como os alunos reagem aos textos? Depreendem os sentidos de que 

forma? Há alguma relação entre os sentidos assinalados por eles e o que se 

analisa na pesquisa? Os textos lhes são acessíveis, interessantes, despertam-

lhes o prazer estético? 
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Não é propósito responder a todas as indagações, entretanto é 

possível ter uma noção de ordem geral a respeito da percepção de uma 

amostragem dos alunos frente aos textos de Verissimo.   

A experiência consistiu em expor os textos a cerca de duzentos alunos 

de 3.ª série do Ensino Médio do curso noturno de uma escola pública e a 

aproximadamente cem alunos de 1.ª, 2.ª e 3.ª séries do curso diurno de uma 

escola particular29, no período de 2010 a 2012. Os primeiros são, 

predominantemente, alunos maiores de 18 anos, muitos deles adultos 

trabalhadores, responsáveis por manter as suas famílias ou pelo menos por 

colaborar com o orçamento da casa. O segundo grupo é formado por jovens de 

até 18, no máximo, 19 anos, mantidos por seus responsáveis. Ainda que não 

constituam classe social abastada, poucos precisam trabalhar para colaborar 

com o orçamento familiar. 

Propuseram-se, basicamente, duas tarefas: 1) de uma maneira ampla, 

identificar o sentido em cada texto; 2) comentar as possíveis semelhanças em 

relação à construção dos textos. Omitiu-se dos alunos a referência explícita à 

autoria dos textos ou ao gênero textual em que pudessem estar inseridos. 

Não há a intenção de fazer estudo comparativo entre as percepções 

por parte dos alunos da escola pública e os alunos da escola particular, o que 

inclusive exigiria uma amostragem mais representativa, envolvendo não 

apenas uma escola de cada rede. O que se tentará demonstrar é simplesmente 

a variedade de sentidos que se pode constatar a partir da leitura dos textos do 

corpus. Por outro lado, com a exposição das interpretações dos alunos, busca-

se também estimular o professor a acreditar no trabalho sistemático com os 

textos como uma forma de estímulo ao aprimoramento da compreensão.  

Na sequência, correspondendo às duas tarefas referidas acima, ver-se-

ão as tabelas com fragmentos de comentários de alguns alunos por texto, de 

acordo com a ordem do corpus, e as tabelas com fragmentos das observações 

de ordem geral. Foram feitas apenas correções de caráter ortográfico, além 

daquelas necessárias para garantir a clareza do conteúdo, como um ou outro 

caso de concordância, regência ou colocação pronominal que pudesse gerar 

                                                             
29

 As escolas referidas situam-se no município de Araruama – RJ: Colégio Estadual Edmundo 
Silva e Colégio Professor Fernando Moreira Caldas. 
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ambiguidade. Naturalmente, por uma questão ética, os alunos estão 

identificados apenas por iniciais de suas assinaturas nos trabalhos: 

 

 

Textos Fragmentos de comentários dos alunos do Colégio 
Estadual Edmundo Silva 

1. Sala de Espera [...] às vezes perdemos as oportunidades que surgem em 
nossas vidas e acabamos não aproveitando e perdemos 
amores, trabalhos, conhecimentos [...] (L. B.) 
[...] Quem não arrisca não petisca. (R. E. C.; C. R.; L. M.) 
[...] o raciocínio de um homem não tem limites quando se 
trata de desejo... [...] (L. G.) 
Este texto nos transmite que em qualquer lugar que nós 
vamos tem sempre alguém nos observando [...] (E. N.) 
Ele tinha pensamentos maliciosos; ela queria apenas ser feliz 
[...] (W. S. C.) 
Isso é uma coisa que acontece conosco, porque cobiçamos e 
desejamos muitas coisas, profissionalmente, 
emocionalmente, materialmente... mas temos medo de tomar 
atitudes e dar o primeiro passo (em buscar). (D. A. R. M.) 
 

2. A Volta (I) [...] sua ansiedade era tanta que tudo lhe pareceu familiar [...] 
(S. A.) 
[...] teve a falsa sensação de que se lembrava de tudo [...] (R. 
E. C.) 
[...] o tempo o fez esquecer como ela era. Como o tempo faz 
esquecer até as coisas mais importantes. (B. S.) 
A saudade é tanta que a lembrança faz a gente imaginar, 
relembrar momentos bons. (C. C.) 
 

3. Lar Desfeito Que pai ou mãe que não quer o melhor pros seus filhos? (J. 
C.) 
[...] É um pouco irônico porque muitos jovens queriam era ter 
em seu lar paz. [...] O que eu entendo é como se 
estivéssemos em um lugar onde não falta comida, mas é 
importante passar um dia sem comer para que desperte em 
nós a fome [...] (D. A. R. M.) 
É um texto até engraçado. Como pode um casal viver bem 
com a vida sem brigas, principalmente nos tempos de hoje? 
[...] (N. S.) 
[...] Crianças mimadas e insatisfeitas com a vida que tinham, 
querendo se enturmar com os amigos [...] (F. C.) 
As mudanças na sociedade foram acontecendo a longo 
prazo, de modo que hoje se você tem uma relação duradoura 
e é feliz assim, isso parece uma coisa que caiu em desuso. 
(V. B. S.) 
Eu entendi do texto que o que nos faz felizes não são os 
rótulos e sim viver e ser felizes. É não viver da forma que a 
sociedade nos impõe. (J. C. B.) 
  

4. O Maridinho e a 
Mulherzinha 

[...] o Maridinho parece mais com uma criança de cinco anos 
do que com um homem casado e a Mulherzinha parecia mais 
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com uma mãe rigorosa do que com uma mulher casada. (V. 
T.) 
A história do Maridinho que precisa fazer pirraça para 
conseguir o que quer, feito criança, e finge que acredita que 
é durão. E da Mulherzinha que de tanto ser tratada como tal 
um dia diminuiu tanto que nunca mais foi encontrada. (V. B. 
S.)  
Na verdade, eu entendi que o Maridinho e a Mulherzinha não 
eram pessoas adultas e sim duas crianças brincando e 
fazendo de conta que já eram pessoas adultas. (Y. M. D.) 
O primeiro texto, no meu ponto de vista, vem falar sobre a 
forma estranha com que o marido é tratado pela esposa. 
Como se fosse uma criança, ele obedece e faz exatamente o 
que ela quer! No caso da mulherzinha, ela era também 
tratada como uma criança, até que em um belo dia ela se 
transforma verdadeiramente nessa criança, até sumir. [...] (R. 
O.) 
O texto relata personalidades de dois relacionamentos 
distintos. No primeiro relacionamento, a mulher é o cabeça 
da relação, enquanto seu marido (Maridinho) seguia suas 
regras sem questionamentos. No segundo relacionamento, o 
homem é visto como única pessoa a expressar, falar sua 
opinião. A mulher é excluída, seus únicos deveres eram 
passar, lavar e cozinhar. Para um relacionamento harmônico 
e feliz, é necessário que tenha cordialidade entre ambos. Ou 
seja, precisam ser tratados com igualdade. Esse é o segredo 
para uma relação boa e feliz. (J. S. G.) 
No texto O Maridinho, vemos de uma maneira exagerada a 
posição de um marido ao se deixar dominar pela esposa, e 
sua falta de personalidade, deixando que ela o domine plena 
e totalmente. 
Já no caso da Mulherzinha vemos a mesma situação, agora 
sendo a mulher na posição de total submissão, chegando a 
ponto de perder-se como pessoa numa relação a dois. (E.) 
Mostra um relacionamento de uma forma cômica. [...] (T. C. 
B.) 
[...] no caso da Mulherzinha, entendo que é uma metáfora de 
que o marido não permite que ela tenha opinião e não a 
respeita como esposa nem como mulher [...] (E. N.) 
 

5. O Homem 
Trocado 

Nesse texto, pode-se perceber como a vida de certas 
pessoas tende a ser atravessada por episódios estranhos e 
complicados. [...] (R. O.) 
Entendi que os enganos acontecem por acaso, não porque a 
gente quer. Que na vida nada acontece da maneira que 
queremos, que um dia há de ter enganos, mesmo que seja 
só uma vez! (D. J.) 
Na vida há sempre riscos; o medo sempre faz parte. [...] (N. 
A. S.) 
O texto mostra que determinados enganos, dependendo de 
sua gravidade, modificam inteiramente a vida de uma 
pessoa, por isso devemos refletir quando algumas pessoas 
defendem a pena de morte, pois um engano nos coloca 
como criminosos. [...] (E. N.) 
[...] por pior ou mais estúpido que seja, enganos acontecem, 
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não tem como evitar. (D. V. N.) 
 

6. O Ator [...] O ator leva a vida tão a sério que não consegue separar 
a vida real da ficção. (M. N.) 
Durante todo o texto o autor deixa a entender que o ator 
parece estar sofrendo de uma estafa, que ele não se lembra 
de que aquilo ali é apenas uma gravação e não a sua vida 
real. 
No final do texto, podemos perceber que tudo sempre foi 
uma gravação. 
O texto fez com que eu pensasse em quantas vezes nós 
mesmos vivemos a nossa vida como se ela fosse um filme, 
onde estamos trabalhando em um cenário, e um dia 
simplesmente nos damos conta de que nos perdemos do 
nosso “plano original”. (R. O.) 
Talvez estejamos adormecidos seguindo nossa rotina. Mas 
um belo dia despertamos e nos damos conta de que fomos 
tão permissivos com as opiniões e imposições de outras 
pessoas que nem mais dirigimos nossa própria vida. 
Vivemos as escolhas alheias. (V. B. S.) 
  

7. A Espada [...] Nem tudo em que não acreditamos é impossível. (B. S.) 
[...] às vezes você ouve verdades que mais parecem 
mentiras ou brincadeiras [...] (E. L.) 
Quantas vezes crianças dizem coisas que podem parecer 
absurdas, mas que no fundo são verdades! O texto fala de 
um garoto que no seu aniversário descobre que não é 
apenas um garoto. Ele tenta contar ao seu pai, que não 
acredita na história. [...] (R. O.) 
[...] nem tudo que a criança fala é fantasia, coisa da 
imaginação [...] (M. N.) 
 

8. A Bola No mundo de hoje, as crianças estão mais vidradas em 
videogame, computador, etc. [...] (R. B.) 

[...] Eles não têm brincadeiras como antigamente, em que 
brincávamos de bola, de roda... Se perguntarmos, eles não 
vão nem saber explicar como são as brincadeiras de 
antigamente. (L. V.) 
[...] as crianças de hoje em dia estão ficando tipo robôs, só 
querem ganhar coisas modernas e, assim, vivem a vida de 
frente para um videogame. (Y. L.) 
Percebemos que o avanço da tecnologia, embora seja uma 
coisa positiva, tem seus efeitos colaterais. [...] (V. B. S.) 
É a pura realidade do tempo de hoje. Os jovens não sabem o 
que é brincar, curtir como antigamente, só pensam em 
computadores, games, brinquedos eletrônicos... (N. S.) 

 [...] o tempo não para e as coisas mudam com o passar do 
tempo. O que é legal hoje pode não ser tão legal daqui a um 
tempo e o que foi legal no passado hoje pode estar 
ultrapassado ou chato na opinião de alguns jovens. (E. L.) 
 

9. A Mesa Entende-se que os homens largaram suas vidas, que 
consideravam monótonas, aos poucos, após perceber que o 
tempo que passavam juntos, nesse caso, no bar, era, 
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sobretudo, muito mais prazeroso, decidindo então não abrir 
mais mão disso para nada. (R. K.) 
É um texto engraçado, onde, pelo que entendi, cinco amigos, 
por terem laços de amizade muito fortes, queriam passar o 
resto de suas vidas juntos, nisso incluindo largar família e 
emprego. (D. A. S.) 
Parece muito insano trocar por uma “eterna” estadia num bar 
o fluir da própria vida: família, trabalho, o prazer de estar em 
sua própria casa usufruindo do convívio no lar. (V. B. S.) 
[...] queriam ficar ali tomando seus chopes, batendo papo, 
sem ter que se preocupar com as responsabilidades do dia a 
dia. (E. S. F.) 
Entendi que eles deram mais valor à bebida do que à sua 
família, como sua esposa e filhos [...] (E. M. C. Q.) 
  

10. A Verdade Por mais que ache que ninguém vai acreditar, conte a 
verdade. Somente a verdade, mesmo que seja história de 
pescador!!! (M. S.) 
[...] No fim, com uma lição de moral em tom cômico. (R. E. 
C.) 
[...] É como dizem: “a dona mentira só ocupa a cadeira 
enquanto a verdade não chega”. (L. G.) 
[...] E pode-se entender que o povo prefere acreditar em 
histórias horrendas a acreditar em histórias simples. (R. K.) 
[...] uma mentirinha pode fazer um grande estrago. [...] (D. A. 
S.) 
A condição moral de grande parte da população – talvez 
possamos dizer – mundial, é tão distorcida hoje que uma 
verdade tão simples passa por uma coisa inacreditável. 
Assim, algumas pessoas inconsequentes espalham mentiras 
sem a menor preocupação de prejudicar ou não alguém. (V. 
B. S.) 
  

 
 
 
 
 
 

Textos Fragmentos de comentários dos alunos do Colégio 
Professor Fernando Moreira Caldas 

1. Sala de Espera Esse título se encaixa perfeitamente nesse texto não pelo 
fato do episódio ocorrido ter acontecido em uma sala de 
espera, mas também pela calma, paciência, lentidão dos 
pacientes. Um casal, um esperando o outro tomar a iniciativa 
[...] (F. O.) 
Sala de Espera tem como sentido retratar aquele velho 
ditado (“A oportunidade só bate uma vez em sua porta”), pois 
os dois queriam um ao outro e não ficaram juntos por falta de 
atitude e deixaram a oportunidade passar. (V. G.)  
O sentido desse texto é mostrar que se não tomarmos 
atitude nada acontece, pois ali estavam os dois pacientes 
querendo a mesma coisa um com o outro, mas, devido ao 
medo e vergonha, ninguém falou nada e eles nunca mais se 
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viram. (P. C.) 
Está relacionado com a comunicação de hoje em dia, como 
está difícil conhecer alguém. (H. B. P.) 
[...] todo o sonho se desfaz, e dificilmente se encontrarão 
novamente. É uma forma de demonstrar como a insegurança 
pode atrapalhar nos acontecimentos do dia a dia [...] (L. M. 
R. G.)    
O texto se baseia em uma situação em que os dois não 
interagem diretamente, eles imaginam o tempo todo como 
seria uma conversa entre eles [...] (A. C. C.) 
 

2. A Volta (I) Retrata o que o psicológico e as lembranças podem fazer 
com a pessoa. O personagem lembrava de tudo, a sua casa, 
o cinema, mas, ao saber que não estava em sua cidade 
natal, esqueceu até como seria fazer o caminho de volta para 
a estação. (V. G.) 
Nem sempre aquilo que você pensa é realidade. (H. B. P.) 
Quando querem, as pessoas enxergam aquilo que lhes 
convém. Uma fuga feita pelo ser humano é a fantasia, o fato 
de se encaixar, rever e criar desculpas para que aquilo seja 
de fato a realidade que procura. (L. M. R. G.) 
 

3. Lar Desfeito Esse texto é um pouco contraditório. Ele sai totalmente do 
padrão daqueles textos que estamos acostumados a ler... 
Que no início a família pode ser a mais infeliz, mas ao final 
sempre existe aquele “felizes para sempre”. Esse texto não... 
começa com uma família feliz, filhos saudáveis, mas que 
querem experimentar a infelicidade, os pais tiveram que se 
separar para deixar seus filhos “felizes”, pois eles queriam 
experimentar a tristeza, lamento, decepção, etc. (F. O.) 
Fala sobre os valores e alienação causados por uma 
sociedade desarmônica. (C. A. G.) 
[...] O sentido é que as pessoas nunca estão satisfeitas com 
as coisas e querem sempre o que a outra tem. (P. L. V.) 
O sentido do texto é mostrar a situação deturpada da nossa 
sociedade, onde o normal são casais que brigam e se 
divorciam. [...] (P. C.) 
Antigamente, feio era o lar desfeito, a mulher desquitada, 
uma desvalorização para o nome de tal família. Mantinham 
as aparências, como sempre, pessoas querendo mostrar o 
“politicamente correto”. O tempo passou, os valores se 
inveteram, virou “moda” ser casal separado, mas o foco não 
é esse, e sim o fato de manter as aparências. A sociedade 
prefere pôr de lado a felicidade íntima para ser considerado 
normal e passar no julgamento de pessoas alheias a sua 
vida. (L. M. R. G.) 
Esse texto trata de uma família incomum, onde tudo dá certo 
e isso incomoda a filha [...] (A. M.) 
[...] O mundo que vive de convenções e costumes. (R. C.)  
A família mudou. [...] (M. I.) 
 

4. O Maridinho e a 
Mulherzinha 

É uma crítica a relacionamentos em que o parceiro pensa 
que tem a posse do outro [...] (R. W.) 
Mostra de forma pejorativa o tratamento de homem e mulher. 
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Como se o homem fosse sem atitude e mandado pela 
esposa, e ela uma esposinha sem valor, tão sem valor que 
desapareceu. (R. C.) 
Trata da submissão. Pessoas que em um relacionamento 
são “adestradas” pelos seus parceiros. (M. I.)  
 

5. O Homem 
Trocado 

Essa história é muito boa, tem toda uma ironia [...] O homem 
foi enganado toda a vida, mas quando achou que tinha 
desenganado, enganou-se outra vez. (A. M.) 
Sentido humorístico [...] fala de trocas que o personagem 
sofreu durante toda a sua vida, sempre o comprometendo 
tanto pessoal como profissionalmente [...] (J. B.) 
É a história de um verdadeiro azarão. Desde o início teve 
uma vida de erros e continuou tudo mesmo após a 
maturidade. (C. F. A. B.) 
Mostra os enganos da vida. (R. W.) 
 

6. O Ator O sentido do texto é nos pôr como atores em nossas próprias 
vidas, cada um sendo dirigido pelo outro. (E. V.) 
Ironiza a situação familiar do homem, falando que o seu dia a 
dia não passa de uma farsa, como se fosse um filme e ele 
estivesse interpretando bem. (A. M.) 
Como se o personagem vivesse controlado o tempo todo 
com as pessoas dizendo o que fazer, bem como o papel da 
mídia polindo e colocando ideias na cabeça das pessoas 
sem elas perceberem. (V. G.) 
O autor satiriza a vida como se fosse um palco, onde haveria 
diretor e atores, o que não é definitivamente verdade. A vida 
é um palco no qual não se dispõe de ensaios. Os capítulos 
são vividos no improviso. (R. C.) 
O sentido, como dito no próprio texto, é o simbolismo de que 
o mundo é um palco e que nós somos atores das nossas 
próprias vidas, mas que tudo já foi determinado por um 
script, e nós estamos aqui apenas para “interpretá-lo” e não 

vivê-lo ou contestá-lo. (P. C.) 
O Ator é um texto que faz alusão à vida cotidiana 
programada, em que há um script para o dia a dia, ao 
mesmo tempo em que há uma crítica muito sutil. (C. M.) 
O texto faz uma metáfora da vida, como se tudo fosse 
“programado”. A nossa ilusão e controle dela é falha. (R. W.) 
  

7. A Espada [...] Ironiza a imaginação de criança e mistura com a 
realidade. (A. M.) 
Faz alusão ao super-herói que existe em cada criança, o ser 
mais puro do mundo, que realmente se preocupa com a 
justiça, combate aos malfeitores e sempre ajuda as pessoas 
de bem. (R. C.) 
Cria-se um surrealismo, contrariando o script geral da 
maioria dos textos, usando a fantasia. (C. M.) 
O garoto faz com que a espada seja uma figura para mostrar 
que ele já está maduro e a passagem de criança para 
homem. (R. W.) 
 

8. A Bola A história de um menino que, por estar tão envolvido com as 
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regalias e facilidades que a tecnologia oferece, não 
consegue interpretar, entender, manusear, decifrar a 
brincadeira ou o brinquedo mais simples de qualquer 
infância: uma bola. (F. O.) 
[...] a felicidade era encontrada em coisas simples, ao 
contrário de hoje, em que, quanto mais caro e novo, mais 
“divertido”. (L. B.) 
[...] Antigamente ganhar uma bola era mágico [...] (M. I.) 
[...] os valores de hoje em dia estão diferenciados, e vale 
mais um brinquedo eletrônico que qualquer outro que precise 
se exercitar para usá-lo, como, no caso, a bola. (J. C.) 
 

9. A Mesa O texto tem uma característica humorística e irônica. [...] a 
parte cômica destaca-se no último parágrafo, quando há 
certa preocupação do dono do bar em como eles vão pagar a 
conta [...] (J. C.) 
A mesa fala sobre a fuga do mundo real para um mundo sem 
preocupação e responsabilidade. [...] (C. A. G.)  
Trata-se de um grande exagero da situação de bar, de ficar 
até depois da hora. Exemplifica a vontade real. (C. M.) 
O sentido desse texto é mostrar como em muitos casos reais 
pessoas trocam sua família e seu lar por uma mesa de bar e 
um copo de chope. [...] (P. C.) 
Reflete o machismo que rodeia os homens. Resolveram 
fazer apenas coisas de homem – beber e dormir. Enquanto 
as respectivas esposas cuidam da casa e dos filhos. (R. C.) 
Este texto lembra um pouco a história de Quincas Berro 
D’Água, que desiste da vida para ficar no bar [...] (C. F. A. B.) 
Que quando se está com bons amigos não se precisa de 
mais nada. (A. G.) 
O texto demonstra como a felicidade pode ser alcançada por 
coisas simples, como ficar numa mesa de bar com os 
amigos, mesmo que no texto ocorra um exagero. (L. B.) 
  

10. A Verdade Enfoca as consequências de mentir. Explora o campo da 
acusação e do julgamento. (C. A. G.) 
A verdade nem sempre é tão interessante. [...] (M. I.) 
Nesse texto, podemos observar que a mentira só causa 
destruição ao homem, mas muitas vezes as pessoas não 
querem ouvir a verdade. [...] (A. V.) 
O texto mostra como o povo acredita e se interessa por 
histórias sensacionalistas, mais do que a verdade, por mais 
simples que ela seja. Se não houver violência, polêmica e 
sexo, a notícia torna-se descartável. (L. B.) 
O sentido desse texto é um pouco contraditório. Pois a 
verdade é que não existe verdade ao longo do texto. A 
donzela querendo se sair como vítima fez com que seu pai e 
seu irmão matassem pessoas inocentes, mas ao final a sua 
própria mentira se volta contra ela [...] (F. O.)  
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Fragmentos de comentários de ordem geral sobre a leitura dos textos – alunos 
do Colégio Estadual Edmundo Silva 

Os textos analisados nas últimas aulas apresentam fatos da vida cotidiana, fatos a 
que às vezes não damos muita importância. Esses fatos, em sua grande maioria, são 
problemas que acontecem diariamente. Em contato com esses problemas 
apresentados, o texto força nosso pensamento a pensar sobre tal assunto, nos 
levando a pensar na solução ou até mesmo a evitar os problemas. (J. S. G.) 

 

[...] possuem similaridade quanto ao uso do aspecto narrativo, além de possuírem 
também lições de moral importantes para as pessoas. [...] (R. K. A. L.) 
 

Todos os textos são bem elaborados e gostosos de ler, com sua linguagem formal. 
(G. C. S.) 
 

É que os textos sempre estão falando sobre coisas que acontecem com a gente em 
ocasiões diferentes. (T. S. L.) 
 

Eles nos ensinam o valor da vida, nos ensinam no final de tudo uma moral, algum 
detalhe da vida que deixamos escapar ou não. (C. R. D. M.) 
 

Em todos foram usadas situações reais, só que de uma maneira divertida e fora da 
realidade. (D. A. S.) 
 

Em todos os textos podemos notar um certo tom cômico. (E. S. F.) 
 

Eu acho que os textos são tipo uma comédia e tem um pouco do nosso dia a dia. (N. 
A. S.) 
 

São incomuns, pois contam uma história sem se preocupar se estão próximos da 
realidade ou não; e alguns acabam começando com problemas do cotidiano e, no 
final, o resultado é um pouco incomum. (D. M. C.) 
 

[...] uns são até engraçados, outros são mais sérios. Uns ajudam até nas aulas, ao 
abrir a mente. (A. M.) 
 

Todos têm uma conotação de brincadeira, de imaginação, de algo fora do comum. (S. 
A. S. S.) 
 

Todos os textos – para mim, pelo menos – tratavam de assuntos que nos fazem 
pensar sobre nossas atitudes e o modo como outras pessoas veem o mundo. (R. O. 
V.)   
 

Todos são textos “cômicos”, com uma lição de moral no final. (R. E.)  
 

Todos os textos de certa forma tentaram passar uma mensagem de aprendizado 
sobre certas circunstâncias da vida. Como saber que não podemos largar todas as 
responsabilidades e deveres de lado, por diversão, com os amigos, para confiarmos 
mais no nosso potencial e estarmos sempre preparados para os desafios da vida. (J. 
C. M. C.) 
  

O que há de comum é a ironia do autor com relação ao comportamento dos 
personagens [...] (T. C. B.) 
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Todos os textos fazem parte da vida real das pessoas; não quer dizer que tudo é real 
e sim que tudo que se apresenta no texto é comum, por mais estranho que seja. (C. 
D.) 
 

O autor usa o humor para fazer o leitor refletir, para mostrar situações que acontecem 
em nosso dia a dia. [...] (V. B. S.) 
 

 
 
 
 

Fragmentos de comentários de ordem geral sobre a leitura dos textos – alunos 
do Colégio Professor Fernando Moreira Caldas 

Um humor básico, procurando retratar o cotidiano. (H. B. P.) 
 

A estratégia de humor nos textos foi relatar o dia a dia. [...] Todos os textos retratam o 
nosso dia a dia com muito humor; cada um estabelece uma relação de proximidade, 
seja no mundo infantil, imaginário ou no mundo das bebidas, do lazer, ou do mundo 
da atuação. (D. D. S.) 
 

Uma forma clara de sátira. [...] Os textos foram construídos com base no humor 
cotidiano que atinge a maioria das famílias. [...] (R. C.) 
 

Tratam de situações que podemos vivenciar, inclusive o paradoxo entre o que é 
verdade e o que é interessante. Isso traz humor às histórias. O humor se dá ao final 
do texto, em seu desfecho. (M. I.) 
 

[...] mostram situações do cotidiano que tomam proporções diferentes do normal. [...] 
(A. L. S. P.) 
  

Todos são construídos com histórias relativamente loucas, onde existem no 
desenvolver da história frases de efeito e pessoas que desacreditam naquilo. E 
terminam dando brecha para uma nova história, deixando a nossa imaginação a 
pensar o que teria acontecido após o término e imaginando situações cômicas. (P. C.) 
 

São todos construídos com base em um surrealismo que foge aos textos comuns, 
usando situações “cotidianas”. Cria-se assim um humor sutil fantasioso. (C. M.) 
 

A relação entre os textos está nas características cômicas e irônicas utilizadas nos 
últimos parágrafos. Os textos tendem a distrair o leitor, apresentando um final 
inesperado e divertido. Os jogos de palavras, as frases utilizadas e até mesmo, em 
alguns casos, trazendo as situações para os dias atuais. (J. C.) 
 

Todos os textos são sátiras, críticas à sociedade atual e desenvolvem seu humor a 
partir disto, demonstrando o comportamento humano. Foram todos construídos na 
narrativa, com diálogos e um narrador. (L. B.) 
 

Nos textos, temos situações comuns, que se modificam bruscamente [...] ( S. N. M. 
S.) 
 

Os textos foram construídos em cima de fatos do cotidiano da sociedade atual, 
mostrando as falhas que nem sempre são notadas. [...] A construção do humor é feita 
através do inesperado [...] (L. M. R. G.)  
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Os textos surpreendem no final, deixam uma contradição no meio e procuram te 
deixar fixo, querendo saber o final. (A. M.) 
 

Os textos fazem sátira de situações da vida real. (A. V.) 
 

 

 

Ainda que um dos objetivos de inserir as tabelas nesta pesquisa seja 

levar o leitor a tirar suas próprias conclusões sobre os variados sentidos 

depreendidos pelos alunos nos textos, parece oportuno fazer referência a 

algumas impressões sobre os comentários.  

As experiências de vida interferem fortemente na interpretação dos 

textos, mesmo que cada um, independente de suas vivências, construa a sua 

leitura do texto. Com alguma motivação, os alunos têm o que dizer sobre os 

mais variados temas, mesmo que em algumas situações haja dificuldade em 

expressar o que pensam. E, com base no desenvolvimento da experiência 

durante as aulas, uma constatação: sem muita exposição a atividades de 

interpretação, boa parte dos alunos tende a resumir o que leu, apenas 

recontando o texto, muitas vezes tendo dificuldades em reconhecer o sentido.  

O que se produziu em meio ao que acabou significando um projeto de 

leitura de cerca de três anos foi mais do que esperava. Quanto maior a 

exposição a atividades com interpretação de textos, maior a condição de 

entender e desenvolver tal tarefa. Na fase inicial, muitas vezes os alunos 

estranhavam ou mesmo desdenhavam o trabalho com os textos de humor, 

provavelmente porque não havia a mínima familiarização. O fato é que, à 

medida que os textos foram sendo apresentados com maior frequência, lidar 

com as suas estratégias foi se tornando mais fácil. A impressão é que as 

construções foram se tornando mais acessíveis. 

Assim como o estudioso pautado nas concepções coserianas crê na 

aprendizagem da língua como resultado de uso constante, posto que língua é 

atividade, não se pode pensar de forma diferente, quando se trata da leitura. É 

preciso exercitar, é preciso ensinar. E é o professor de Língua Portuguesa um 

dos maiores responsáveis por tal tarefa, por mais que se saiba de toda a série 

de elementos do entorno que interferem decisivamente no processo e que 

estão, muitas vezes, além do profissional. 
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Não se pode, entretanto, ignorar o quanto é importante o 

comprometimento em fazer do aluno um leitor competente. É bom que se deixe 

claro que os resultados expostos nas tabelas não representam a presunção de 

revelar alunos altamente competentes ou a comprovar um trabalho de 

qualidade de um professor. O que se procura demonstrar é o quanto alunos de 

contextos diferentes podem dizer sobre os textos de humor, perceber parte de 

suas estratégias e relacioná-los com suas experiências. 

Muitos chegam a referir-se em seus comentários a aspectos 

metalinguísticos, sinalizando a noção sobre o processo de produção do humor 

por parte do autor.   

Segundo Pauliukonis (In: PAULIUKONIS e SANTOS, 2006, p. 128), 

uma prática que deve funcionar para o ensino de interpretação é o abandono 

da ideia da busca incessante do sentido hegemônico de um texto. Deve-se 

optar pela focalização no modo como ele foi feito, pois o sentido poderá 

resultar do reconhecimento de estratégias utilizadas para sua construção, da 

tomada de consciência do processo por parte do aluno. 

Orientado pelo professor e, quem sabe, desenvolvendo algumas 

análises em conjunto, é provável que o aluno atenda à proposta de identificar 

estratégias textuais e até as pratique de forma bem-sucedida. Ressalte-se que 

o que se defende é que o trabalho sistemático com a leitura de textos de 

humor, devidamente fundamentado, portanto consistente, já corresponderá a 

uma possibilidade valiosa de contribuição para o ensino. Em tais condições, 

estar-se-á favorecendo o desenvolvimento da referida competência do aluno, 

por si só já um grande desafio – e busca constante por parte do professor. 

Como já se enunciou em outros momentos, contribuir com o 

desenvolvimento da interpretação é uma das maiores angústias desta 

pesquisa. Contudo, colaborar com a sistematização da produção textual 

também é possível. Por exemplo, pode-se propor, nos moldes da sugestão de 

Berti (2002, p. 119-120), que o aluno trabalhe com os esquemas narrativos dos 

textos, principalmente quando apresentam alguma semelhança.  

O texto, Sala de Espera (p. 7), em que um casal aguarda uma consulta 

e alimenta, cada personagem a seu modo, uma série de expectativas 

estereotipadas muito diferentes em relação a uma possível sedução do outro, 

pode ser uma alternativa. De início, considere-se que o contato não se 
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concretiza, frustrando-se os próprios personagens, além do leitor. Seria 

possível estabelecer uma relação entre a quebra de expectativa ocorrida nesta 

história com a de outro(s) texto(s) do livro. Na Corrida (p. 27) é uma opção: um 

casal se conhece durante uma rotina de corridas, começa um relacionamento, 

mas não consegue manter a relação fora das circunstâncias específicas de 

uma corrida. Só se interessam um pelo outro quando estão correndo. 

O aluno ainda poderia ser desafiado a produzir narrativa semelhante, 

criando ambiente em que o universo masculino fosse confrontado com o 

feminino e resultasse em desfecho incomum, inesperado, conforme ocorre nos 

dois textos. 

No decorrer deste trabalho, fez-se tal experiência. Propôs-se aos 

alunos, após intenso debate sobre as estratégias de construção manifestadas 

no texto Sala de Espera, que fizessem uso de recursos semelhantes. Seguem 

abaixo dois textos produzidos por dois alunos das escolas supracitadas, de 

modo a apenas ilustrar a proposta, sem maior aprofundamento. Ressalte-se 

que, ainda que as alunas tenham feito uso de estratégia discursiva semelhante 

à desenvolvida por Verissimo, não produziram, efetivamente, textos de humor. 

Os textos foram escritos pelas alunas M. C. J. e S. R., respectivamente: 
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Talvez o trabalho constante com as estratégias empregadas pelos mais 

diversos escritores possa contribuir para o desenvolvimento das competências 

dos alunos. Exercitando alguns recursos, além de tomar consciência de seu 

emprego, é bem provável que os alunos os reconheçam em outros textos, 

compreendendo-os de maneira mais satisfatória.  

O texto A Volta (I) (p. 16), em que se vê um personagem retornar à 

cidade natal depois de trinta anos e acabar confundindo-se numa estação de 

trem, gerando bastante confusão, também poderia ter seu esquema narrativo 

comparado a outro no livro, A Volta (II) (p. 19). Neste, um suposto sobrinho 

viaja a uma cidadezinha para rever a sua tia, mas para no número errado. 

Estava no 2001 e deveria ter chegado ao 201. Ele é confundido com um 

cãozinho de estimação da senhora e acaba, de certa forma, pedindo para 

tomar o seu lugar.  

Outros textos do livro apresentam o tema do reencontro após certo 

tempo, como Trinta Anos (p. 11), Grande Edgar (p. 22) e Amigos (p. 53), o que 

poderia servir de referência para expandir a atividade, com o aluno produzindo 

o seu próprio conto. 

Lar Desfeito (p. 34), terceiro texto do corpus deste trabalho, poderia 

motivar uma rica discussão sobre a sociedade e a forma muitas vezes estranha 

como as pessoas se submetem às suas regras. Pode-se trabalhar o 

reconhecimento da construção do texto a partir das oposições semânticas em 

nível microestrutural – identificando operações de determinação – e no âmbito 

da macroestrutura – através dos instrumentos que constituem os entornos. 

Seria uma oportunidade para constatar de perto como as unidades narrativas 

organizam-se hierarquicamente, de modo a constituir a coerência global, 

formando um todo. O aluno teria a possibilidade de identificar passo a passo a 

construção por meio de oposições e o sentido delas em relação ao todo do 

texto. 

Em O Homem Trocado (p. 77), quinto texto da análise, pode-se apontar 

como recurso básico para atingir o humor no texto o contraste entre a tranquila 

situação inicial e a constatação de que continuava a ser perseguido pelo 

engano. E, como sugestão para atividade, seria possível os alunos, 

individualmente ou não, elaborarem uma narração em que determinadas 

palavras de um campo semântico – no caso do texto, “troca” e “engano”, 
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principalmente – marcassem a vida de um personagem. Como na comédia de 

Verissimo, uma situação inicial tranquila, de aparente alívio, poderia contrastar 

com a manutenção de sua sina, de seu destino incômodo. 

Partindo do estudo da comédia O Ator (p. 79), trabalhar-se-iam os 

limites entre as profissões, como escrever sobre o professor, o médico, o 

dentista, o repórter ou qualquer profissional e sua dificuldade exagerada em se 

desvencilhar dos seus afazeres rotineiros. No texto, o leitor é confundido com a 

oposição de rotinas do ator e do homem comum em seu dia a dia. Talvez se 

pudesse provocar reflexões sobre os Reality Shows, tão em evidência hoje.   

Em relação ao texto A Mesa (p. 101), seria possível propor a 

exploração da oposição entre uma situação habitual, corriqueira, e seu 

absurdo, como o de resolver permanecer eternamente à mesa do bar, 

conforme decidiram os personagens de Verissimo. 

De maneira geral, poderá ser perfeitamente viável discutir a partir dos 

textos aspectos não só da materialidade linguística como também do seu 

conteúdo extralinguístico. Para tal, seriam muito válidos os conceitos de 

determinação e de entornos, propostos por Coseriu. 

Com certeza, embora a aplicação pedagógica de recursos de humor 

mereça estudos mais abrangentes, há sempre uma possibilidade 

enriquecedora para trabalhar o texto de Verissimo. O professor pode contribuir 

muito para o aluno desenvolver-se enquanto leitor proficiente, proporcionando 

a oportunidade de tornar-se consciente de seu papel no ato de leitura.  

Neste sentido, são bastante oportunas as observações de Cidreira, 

Oliveira e Pereira (In: HENRIQUES; SIMÕES, 2005, p.138). As autoras alertam 

para o fato de que pouco importa se, para produzir o texto, o autor “se utiliza de 

sua intuição linguística e não de saber conceitual”. O importante é oferecer 

condições ao aluno de reconhecer os recursos linguísticos utilizados, fazendo-o 

compreender que “pode usar os mesmos recursos disponíveis para todos no 

sistema da língua”.  

É claro que deverão ser respeitadas as diferenças naturais de vivência, 

talento e criatividade dos alunos, durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Sendo assim, espera-se que o trabalho com Comédias da Vida Privada – 

Edição Especial para Escolas represente contribuição significativa para 

desenvolvimento de tal competência.  
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Ressalte-se que tais atividades estão de acordo com o entendimento 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 22), segundo os 

quais é preciso adotar a concepção interativa de leitura, o que significa 

compreender que autor, texto e leitor interagem dinamicamente em um gênero 

específico. Desenvolvendo-se as propostas, colocar-se-iam em ação várias 

estratégias sociocognitivas, contribuindo para o exercício de formas de 

pensamento mais elaboradas e abstratas, bem como para o reconhecimento 

da função estética dos usos da linguagem. 

Não cabe mais serem priorizadas propostas de atividades em que 

aluno e professor participem de experiências que não representem significado 

concreto. É imprescindível que haja sentido concreto naquilo que os 

profissionais de ensino propõem na escola em suas aulas. 

Sabe-se que em todas as áreas de ensino há muita pesquisa, muito 

investimento em torno da compreensão de concepções sobre aprendizagem, 

circunstância nem sempre acessível aos professores, na maioria das vezes 

prisioneiros da rotina de aulas e diários em muitas escolas. Por outro lado, é 

praticamente impossível falar em aprendizagem que constitua sentido para o 

aluno, ensino contextualizado, a partir dos gêneros textuais, sem que o 

professor tenha contato com as pesquisas atuais, seja a partir da formação 

continuada nas escolas, seja a partir da leitura ou da troca de experiências.  

  Não é novidade que em muitos casos, sem qualquer apoio, depende 

apenas do próprio professor o acesso ao estudo, à investigação, ao 

desenvolvimento da prática científica, de modo que possa encontrar as 

melhores alternativas para o seu trabalho diário. Parece incontestável a 

necessidade urgente de implementação de políticas públicas que garantam ao 

professor a sua formação constante. Do mesmo modo, não se pode prescindir 

de maior intercâmbio entre professores e pesquisadores, aproximando-se a 

escola da universidade, para que o processo de ensino-aprendizagem seja, 

pelo menos, mais consciente. 

Na próxima seção, reflete-se sobre os benefícios do trabalho pautado na 

teoria coseriana para o desempenho do professor.  
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7. Possíveis contribuições do ideário linguístico de Coseriu para o ensino 

de língua materna 

 

Uma das maiores preocupações deste trabalho está centrada no ensino 

de Língua Portuguesa nas escolas de ensino fundamental e médio. Diante da 

pesquisa desenvolvida, é de certa forma uma obrigação procurar descrever 

pelo menos em parte o quanto o estudo da teoria de Coseriu pode contribuir 

para um ensino mais produtivo. 

Trata-se de uma concepção linguística que passa pela ideia básica de 

que a busca teórica se dá “por e para os falantes” (COSERIU, 2007, p. 184), 

atribuindo ao linguista a responsabilidade de demonstrar o funcionamento da 

língua para os falantes, o que representa uma perspectiva, no mínimo, bem 

diferente, senão inovadora. 

Uma das concepções de Coseriu que se procurou destacar é que “a 

linguística, em seu sentido mais autêntico, não é senão trasladar ao plano da 

reflexão e do conhecimento justificado aquilo que os falantes já sabem de 

algum modo enquanto falantes” (COSERIU, 1993, p. 29). Logo, um dos papéis 

do professor de “língua”, transformado em professor de “linguagem”, consiste 

em tornar consciente um conhecimento intuitivo.  

Com base nesta teoria, não se pode conceber o ensino da língua sem 

que se parta da perspectiva de que literatura e linguagem correspondem a 

“uma forma única da cultura, embora como dois pólos diferentes desta forma” 

(p. 30). Assim, ao passo que se ensina a linguagem de caráter informativo, com 

um propósito objetivo definido, é preciso contemplar o ensino da linguagem em 

condições plenas. É na literatura que se pode atualizar todo o potencial da 

língua, sem que se minimizem as suas possibilidades em função de interesses 

práticos.     

Bittencourt afirma que, diante da natureza própria da literatura, “via de 

regra, quem é capaz de interpretar um texto literário está apto a interpretar 

também qualquer outra modalidade de texto” (2007, p. 199). Além disso, um 

texto não literário num livro didático, trabalhado de forma descontextualizada, 

será mais uma estratégia de caráter metalinguístico, enquanto o texto literário, 

por sua vez, “só precisa do real imaginado e de seu fantasioso contexto para 

ser manifestado” (p. 197). 
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Urge pensar realmente o ensino de uma forma contextualizada, prática, 

funcional, de modo a fazer o aluno reconhecer mecanismos, recursos, e 

empregá-los nas mais diversas situações, adequando-se às circunstâncias.  

Ao orientar o leitor quanto à tradução do texto de Coseriu a respeito de 

reflexões sobre o ensino do idioma (COSERIU, 2002, p. 71), Bechara realça a 

possibilidade de enriquecimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998), documento de orientação aos professores do Brasil. Destaca 

a preocupação com o método analítico de descrição e análise do objeto de 

ensino e com o método didático de transmissão de conhecimentos inerentes 

aos PCNs. Bechara alerta ainda para a necessidade de se revisar 

drasticamente o lugar da variedade culta no ensino, posta em posição central 

pelo programa de Coseriu e tratada de maneira equivocada pelo documento 

em questão. 

Bittencourt (2010/2011) ilustra muito claramente o dilema de que a 

norma de prestígio é base, comentando as origens da celeuma instalada entre 

aqueles que são denominados “conservadores”, “reacionários”, e os ditos 

“progressistas”. Uns que sustentam a importância da correção idiomática e 

outros que a abominam, frequentemente tomando por referência argumentos 

de cunho ideológico, sem consistência científica. 

O artigo demonstra com clareza como a confusão entre ser falante e ser 

linguista interfere na tomada de posição por parte de diversos autores, desde 

os anos sessenta, período em que se começa a registrar no Brasil o combate 

em torno da correção idiomática. O levantamento que se apresenta do jornal O 

Pasquim é deveras esclarecedor e intrigante: os mesmos jovens autores 

revolucionários eram firmes defensores da correção de linguagem, funcionando 

“como verdadeiros aristarcos, a terçar armas com qualquer um que se 

atrevesse a cometer o mais ínfimo desvio aos padrões de correção” 

(BITTENCOURT, 2010/2011, p. 60). 

No mesmo artigo, Bittencourt demonstra o quanto os mesmos linguistas 

que questionam o valor da correção idiomática acabam cedendo aos seus 

instintos de falantes, empregando em seus textos muitas das construções 

condenadas. 
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É fato que não se pode ignorar o prestígio da correção junto à 

sociedade. Assim, como a escola teria o direito de não lhe atribuir o devido 

valor? 

Coseriu (2002, p. 72-73) questiona o engano da problematização do 

ensino do idioma nacional, normalmente estabelecendo o método, o como 

ensinar, como a preocupação fundamental. Segundo o autor, “o problema do 

ensino deve ser posto antes de tudo como problema do ‘quê’, ou seja, do 

objeto que se há de ensinar, e do ‘para quê’, isto é, dos objetivos do ensino”.  

De acordo com a sua proposta, haveria uma ordem racional: 

 

a) Delimitação do objeto que se deve ensinar. 
b) Determinação dos objetivos do ensino. 
c) Determinação dos métodos adequados à análise do objeto. 
d) Determinação de método didático. 

(Idem, p. 73) 

         

Sabe-se que tem sido um grande desafio definir o papel da escola em 

relação ao ensino do idioma nacional. Talvez um dos primeiros caminhos seja 

redefinir o que se deve ensinar e para que ensinar, além de quem é 

responsável por ensinar. O professor de idioma nacional precisaria assumir o 

compromisso como “professor de linguagem” (COSERIU, 2002, p. 74), 

importando-se também com o ensino do saber a respeito das coisas do mundo, 

a respeito do idioma e a respeito da estruturação de textos em situações 

determinadas. 

É preciso que a tarefa de preparar linguisticamente os cidadãos seja 

incorporada pela escola de uma maneira geral, de forma que a língua constitua 

conteúdo para todos os professores, não apenas para professores de 

português. Com base neste propósito, que os professores do idioma nacional 

não se concentrem apenas na estrutura da língua, pois, como afirma Bechara 

(1998, p. 90), “O professor que só se limita à gramática de uma língua é como 

aquele que só conhece o homem como um amontoado de ossos e músculos”. 

O conhecimento de gramática deve ser ferramenta, meio, para o 

trabalho do professor, não o seu fim em si. Preparar alunos competentes 

envolve reconhecer a variedade de línguas com que lidam no cotidiano, 

possibilitando-lhes escolher a língua funcional adequada a cada situação.  
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Uchôa (2000, p. 42-43), corroborando a afirmação de Coseriu no artigo 

intitulado “Sobre o ensino do idioma nacional: problemas, propostas e 

perspectivas” (2002), enfatiza que o objetivo do ensino do idioma não é tornar 

os alunos linguistas ou gramáticos, mas oferecer-lhes condições para, dentre 

outros aspectos, desenvolver o conhecimento reflexivo e o manejo criativo da 

língua. É preciso expor os discentes às variedades linguísticas, contribuindo 

para que se conscientizem dos níveis de língua, da distinção de prestígio social 

entre eles e da necessidade de tempo para efetivo domínio do português 

padrão. 

Lamentavelmente, o que se costuma ver na escola, em alguns casos, é 

um ensino redutor, pautado em estruturas gramaticais artificiais, alvos de listas 

e classificações sem qualquer sentido. Não se valoriza a situação de uso 

efetivo, a prática social em si. 

Se a referência para a pesquisa é a linguística coseriana, ao tratar da 

análise de fenômenos linguísticos em textos, vale lembrar: deve-se partir do 

pressuposto de que “a linguagem é uma atividade humana universal que se 

realiza individualmente, mas sempre segundo técnicas historicamente 

determinadas (‘línguas’)” (COSERIU, 1980, p. 91, grifos do autor), 

compreendendo, portanto, três níveis: o universal, o histórico e o individual.  

Desta forma, não se pode perder de vista o desenvolvimento de 

competência que dê conta dos três níveis de conhecimento, manifestados 

sempre em cada ato de fala.  

Bittencourt (online c, s/d, p. 1) ressalta a importância da tríplice 

dimensão do fenômeno da linguagem no sentido de oferecer ao professor 

condições de detectar com clareza os níveis em que as deficiências dos alunos  

precisam ser examinadas. Elabora um quadro em que relaciona os níveis e 

saberes com os conteúdos e os juízos correspondentes, esclarecendo as 

formas pelas quais a linguagem se apresenta: no nível universal, como falar em 

geral; no histórico, como língua; no individual, como fala.  

Oferecer ao professor critérios claros, seguros, quanto à identificação da 

real deficiência do aluno inquestionavelmente é um caminho para se reavaliar o 

objeto e os objetivos de ensino. Sem dúvida, há equívocos dos alunos que se 

devem ao saber elocucional, outros ao saber idiomático ou expressivo. 
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Sabe-se, porém, que o mais comum é tratar do saber linguístico apenas 

como saber idiomático, metalinguístico, e, o que é pior, fundamentado tão-

somente na nomenclatura. Pratica-se então o ensino árido, muitas vezes sem 

sentido, descontextualizado, justificado frequentemente pela necessidade de 

preparar o aluno para o vestibular ou concurso público. 

Deve-se levar em consideração a possibilidade de também o professor 

confundir-se enquanto falante e especialista que deve planejar e orientar a 

formação linguística dos alunos, como menciona Bittencourt (2010/2011; 2011) 

a respeito dos linguistas. É mister que o professor tome consciência desse 

risco, de modo a não permitir que o seu papel social seja prejudicado por seu 

envolvimento tão pessoal. Estar seguro de sua responsabilidade é 

imprescindível para o seu desempenho em sala de aula. 

Uchôa (2000, p. 46-47) realça a necessidade de que o professor jamais 

abandone o seu espírito crítico, “como compromisso ético dele com ele 

mesmo”. Não cabe ao professor agir como mero receptor das teorias 

metodológicas que lhe são apresentadas. 

Em se entendendo os percalços por que passa o professor de 

português, não é difícil crer que ele precisa pelo menos de fundamentação 

teórica consistente para dar conta de seu trabalho de uma forma mais 

produtiva. Desta forma, espera-se estar contribuindo com a prática pedagógica 

ao investigar a construção do texto a partir da teoria coseriana. 

A seguir, tecer-se-ão observações sobre os resultados da pesquisa. 

 

8. Considerações finais 

 

Com base nos conceitos coserianos relacionados com a noção de 

textualidade, analisou-se a obra de Verissimo, a partir de uma amostragem das 

suas comédias, tendo como referência o livro Comédias da Vida Privada – 

Edição Especial para Escolas. 

Espera-se que a análise de cerca de 30% dos textos do livro possa ter 

sido suficiente para comprovar de maneira precisa a confusão intencional de 

universos de discurso como estratégia de construção de textos de humor, 

julgando-se pertinente a hipótese levantada. No que se refere à relevância, há 

de se enfatizar também o fato de o corpus tratar de textos maiores que as 
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piadas e desprovidos do recurso da imagem. Ainda que os estudos sobre o 

humor estejam se tornando cada vez mais frequentes na academia, em boa 

parte das vezes focam, em outra perspectiva teórico-metodológica, textos 

curtos, com destaque para as piadas ou mesmo as charges ou quadrinhos, 

textos apoiados em imagens. 

Tratar do humor exigiu pesquisa sobre o que se disse e se diz sobre a 

sua função na sociedade, a sua história em âmbito global e nacional. 

Levantaram-se, de maneira geral, dados sobre o quanto as diversas 

manifestações de humor assumem papéis significativos no desenvolvimento 

social, político e cultural dos povos. Em dado momento, mesmo ainda hoje com 

o ranço de uma literatura de menor importância, registrou-se o seu avanço ao 

status de grande literatura, sendo relacionado com obras de Cervantes e de 

Shakespeare, no século XVI, conforme aponta Minois (2003). 

O humor é inerente ao homem, talvez uma de suas características mais 

exclusivas. Rir, divertir-se mentalmente, estranhar, gargalhar, debochar... Os 

propósitos em torno do humor provocam, estabilizam, freiam, integram 

efetivamente os movimentos de ação, reação e revolução do homem. Seus 

efeitos figuram em obras inesquecíveis, imortais, clássicos como O Nome da 

Rosa, Dom Quixote de La Mancha, O falecido Mattia Pascal, Triste fim de 

Policarpo Quaresma, Comédias da Vida Privada, entre tantos outros. Suas 

estratégias permeiam o estilo de escritores consagrados, ainda que não 

exatamente considerados humoristas, como Machado de Assis, Jorge Amado, 

Drummond, Guimarães Rosa... 

Do mesmo modo que revoluciona, intimida a revolução. Se, por um lado, 

segrega, por outro, reúne, não está e está a serviço de todos, com ou sem 

qualquer ideologia. Por vezes tirano, materializa a festa moderna, o rir de tudo 

a qualquer custo, chega a ser ferramenta para a imposição da felicidade 

obrigatória. Implacável, pode concretizar as palavras de Aretino, escritor 

italiano do século XVI: “Com uma pena e uma folha de papel eu zombo do 

universo” (MINOIS, 2003, p. 300).  

Dentre outras histórias, se o leitor espera a confirmação do encontro, o 

casal nunca mais se vê. Se dividia as emoções de quem estava retornando à 

tranquila cidadezinha natal, acaba na rua, perdido, atordoado, como o 

personagem. Quando se espera que os familiares queiram a tranquilidade, a 
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paz, o sossego do lar perfeito, deseja-se a emoção, a instabilidade, a 

desarmonia, o lar desfeito. 

Ainda que o prazer da leitura já tenha sido suficiente, maridinho e 

mulherzinha envolvem o leitor numa inevitável reflexão sobre os casais que 

circulam pela sociedade. Questionar-se sobre maridos e esposas por meio da 

confusão de universos de discurso pode ser um caminho, uma verdade, o que 

Ziraldo Alves Pinto (PINTO, 1970) associa a uma das funções do humor. 

É o que defende Possenti (1998; 2010), enfatizando o caráter social do 

humor, que instaura a crise, a mudança, faz rever conceitos. Faz o interlocutor 

viver os enganos do homem trocado ou as angústias do ator que, desesperado, 

vê-se cerceado por um diretor em sua própria casa. Verissimo brinca com a 

espada e a bola para provocar, induzir a pensar para entender o humor, como 

um dos alunos concluiu em seus comentários sobre os textos. Faz da mesa de 

bar um templo de dilemas da sociedade, da narrativa com sabor de conto de 

fadas uma visita ao universo de verdades, de mentiras e de histórias de 

pescador.  

É o sujeito traiçoeiro de Bordini (1996), encantador, o cronista-poeta e 

reciclador de palavras de Oliveira (2003), o quase minimalista de Machado 

(2001), com magistral domínio da linguagem e do ritmo da narração. Valente 

(1999) exalta a autenticidade e o brilhantismo do seu processo de elaboração; 

Possenti (1998; 2010), o evidente estado de consciência com que emprega as 

suas técnicas. Graieb (2003) publica: “A arte de fazer uma radiografia bem-

humorada da alma do brasileiro [...]”.  

É sempre o humor amparado na confusão de universos de discurso, 

em verdades tão distintas e tão próximas, com um tom de ironia e certo 

cinismo, que dificilmente se sabe o ponto exato do que se disse, se sério, se 

brincalhão, se debochado, sarcástico, cruel... Algo como sua declaração 

recente, depois de passar por sérios problemas de saúde: “A morte é uma 

sacanagem. Sou cada vez mais contra.” 

Entender como se dá a construção discursiva do humor de modo a 

atingir os seus efeitos de sentido pode ser realmente significativo para o ensino 

menos aborrecido da língua portuguesa. Quem sabe fazer do aluno senhor do 

seu texto de fato, fugindo do artificialismo ainda tão comum em muitas escolas, 
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infelizmente, em tais circunstâncias, espaço que acaba promovendo a 

anulação dos alunos e não a sua libertação e cidadania.   

Neste sentido, trabalhar recursos que constituem o sentido dos textos de 

humor com base na teoria coseriana ganha, ao menos, dupla significação para 

o professor. De um lado, garante-lhe fundamentação teórica consistente para o 

seu trabalho diário, entendendo, portanto, o que está fazendo e por que o faz 

deste e não daquele modo. De outro, possibilita lidar melhor com suas 

angústias em relação ao processo de ensino-aprendizagem da língua 

portuguesa, já que frequentemente os alunos se encantam com as produções 

humorísticas, principalmente, quando vão tomando consciência das estratégias 

de que os autores fazem uso. 

Os estudos de Coseriu levam a uma percepção da linguagem em caráter 

amplo, seja como evento concreto – texto –, seja como realização idiomática, 

seja como falar como atividade universal – própria dos homens em geral. 

Assim, pensa-se a linguagem enquanto uso adequado ou inadequado, correto 

ou incorreto, coerente ou incoerente, partindo-se do juízo no nível individual. 

Está-se tratando de um dos linguistas mais completos em termos de 

investigação científica, talvez um dos últimos. Estudou fenômenos linguísticos 

com singular competência sob as mais diversas perspectivas de estudo. Mudou 

radicalmente o foco dos estudos linguísticos da língua para a fala, invertendo o 

postulado de Saussure. A partir de Coseriu, em reconhecida defesa da 

transparência dos conceitos, é claro que variante de prestígio corresponde a 

língua exemplar; linguagem científica a modo de falar científico – modo de falar 

orientado a fins práticos – e linguagem literária a modo de falar literário. Sob o 

prisma de sua obra, o pleno funcionamento da linguagem está no texto literário.    

Tendo como suporte a linguística coseriana, o professor poderia, mais 

claramente, reconhecer a linguagem como atividade ou distinguir linguagem, 

língua e fala. Distinguir os níveis universal, histórico e individual ou, ainda, 

os saberes elocucional, idiomático e expressivo. Quem sabe, identificar as 

relações semióticas na percepção do texto. Certamente, mais bem 

fundamentado, o professor atribuiria outro significado à sua função e 

encontraria ferramentas mais adequadas ao seu trabalho. 

Nesta pesquisa, buscou-se, dentre outras abordagens, apresentar a 

teoria coseriana relacionada com a construção do texto. Embora se saiba que 
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as três dimensões estão sempre presentes no ato de fala, muitas vezes não se 

identifica de forma explícita que conteúdo falta ao aluno em determinada 

situação de comunicação.  

É possível, por exemplo, que o leitor não tenha entendido certo texto em 

função de dificuldade relacionada ao saber elocucional, saber da realidade – 

a designação. Por outro lado, a interpretação pode não se configurar em 

função do saber idiomático, não tendo sido compreendido o significado em 

determinada língua. Em outras situações, a razão do insucesso está no saber 

expressivo, no nível individual – falta o conhecimento da adequação à 

situação. 

Por mais que existam inúmeros trabalhos acerca da obra de Verissimo, 

não se tem conhecimento de qualquer outro estudo sobre textos do autor sob a 

ótica da linguística coseriana. Por outro lado, não se pode entender a aplicação 

da hipótese de Coseriu para o humorismo – proposta para enunciados – como 

mera adaptação de uma ferramenta de análise de uma estrutura a outra. 

Também não se pode pensar em simples ampliação da hipótese inicial, sob 

pena de ignorar a complexidade dos textos que constituem o corpus da 

pesquisa.     

O que se procurou desenvolver foi um estudo específico, com base em 

um objeto específico. Por não se tratar de mera adaptação da análise de 

enunciados, é que, dentre outros aspectos, houve necessidade de fundamentar 

da maneira mais consistente possível a abordagem do texto de humor 

enquanto inserido num gênero textual com características próprias, seguindo 

regras de um contrato de comunicação característico. Também por conta da 

especificidade do corpus, tornou-se necessário estudar os aspectos 

relacionados com o princípio da confiança, com as operações de 

determinação, com os entornos, com a dupla dimensão pragmática e com 

a dupla semiose, dentre outros. Em outras palavras, as concepções teóricas 

de Coseriu foram imprescindíveis para a análise. 

Buscou-se submeter o maior número de textos de Comédias da Vida 

Privada – Edição Especial para Escolas aos preceitos coserianos que servem 

de ferramentas para o reconhecimento da noção de texto enquanto objeto de 

estudo. Com tal proposta, espera-se ter contribuído para a tomada de 

consciência de um conjunto de fatores para a identificação do texto humorístico 
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como um gênero textual, sujeito a estratégias de construções bastante 

peculiares. Ressalte-se a semelhança entre textos humorísticos e literários em 

geral.  

A forma como se atingiu o humor em cada texto e a relação com a tese 

coseriana sobre o humorismo permitem concluir que a sobreposição e a 

confusão de universos de discurso podem representar importante estratégia 

discursiva de construção de textos humorísticos. A cada texto, confirmou-se a 

confusão intencional de universo de discurso, como, por exemplo, no texto 

Sala de Espera (VERISSIMO, 1999, p. 7-10). Nele, o autor apresenta o 

universo de discurso referente às expectativas estereotipadas do homem 

mesclado com o universo de discurso referente às expectativas 

estereotipadas da mulher, ao mesmo tempo em que parece jogar com o 

universo de discurso de salas de espera.  

Como no caso acima, o leitor, diante de um mestre em recriar contextos, 

é levado a se ver em situações tão absurdas quanto possíveis na realidade, 

numa confusão que certamente colabora muito com a construção do humor. É 

provável que se confirme esta hipótese também a partir da análise de outros 

textos, talvez de outros autores.  

Além da comprovação da hipótese para a construção do humor, 

importante fator de relevância acadêmica para o trabalho em questão é a 

divulgação de uma pesquisa que tenha como base teórica a linguística 

coseriana. Ao se conhecer um pouco mais as concepções de Coseriu, tem-se 

uma sensação de surpresa pelo fato de uma teoria tão atual e produtiva para a 

compreensão da linguagem ser muitas vezes ignorada desde a sua proposta, 

na segunda metade do século XX.  

Quanto às contribuições para o ensino, principalmente o ensino de 

língua materna, destaca-se a proposta de compreender o funcionamento 

discursivo de textos humorísticos com base teórica consistente. Acredita-se 

que a fundamentação segura poderá estimular o trabalho mais adequado e 

sistemático com o texto, colaborando para o desenvolvimento da competência 

linguística do aluno. 

É também oportuno reiterar que tanto as interpretações das comédias 

como as relações estabelecidas entre os textos pelos alunos podem 

representar bons motivos para a proposição de sequência didática com base 
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no humor. Os alunos constroem sentidos, associam ideias, estabelecem 

analogias, e talvez o humor possa funcionar como um dos instrumentos mais 

interessantes, menos aborrecidos.  

Partindo-se do que postula Ziraldo Alves Pinto (1970, p. 31), o humor 

pode ser um caminho também na escola para provocar a descoberta 

inesperada da verdade. Pode, por outro lado, conforme afirma Verissimo 

(ALMEIDA, 2008, p. 16), com o seu estilo peculiar, simplesmente desempenhar 

o papel de “movimentar aqueles músculos que a gente usa para rir, que de 

outra forma só seriam usados para chorar, um desperdício”. 
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