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inTrodução

Desnotícias são um gênero discursivo emergente, de 
origem virtual, que se encontram em páginas online, como 
blogs ou sites. Exemplos dessas páginas são os sites Desciclopédia 
e o Jornal Sensacionalista, e o blog The Piauí Herald. A desnotícia 
tem muitas características em comum com a notícia, mas se 
diferencia dela em um ponto crucial: enquanto a notícia trata 
do fato – e, de alguma forma, da verdade –, a desnotícia explora o 
campo do humor e do riso, utilizando o acontecimento como 
meio, não como fim, para criar enunciados cômicos. Assim, a 
desnotícia “empresta” da notícia algumas características, como a 
remissão a acontecimentos e a pessoas públicas, ou a construção 
formal do texto, entre outras mais. No entanto, sua diferença 
em relação à notícia, ao leitor atento, é claramente explicitada: 
seja porque os sites confessam que as “notícias” são falsas, seja 
pelo teor zombeteiro e fictício dos relatos apresentados. Este 
trabalho dedica-se especificamente à análise das desnotícias do 
blog The Piauí Herald. Em sua grande maioria, os enunciados 
das desnotícias do Piauí Herald se baseiam em acontecimentos 
próximos à sua produção, jogando com as “personagens” 
públicas envolvidas. O caráter desses acontecimentos apresenta-
se, geralmente, em tom polêmico, sendo retomados e aludidos 
pelas desnotícias os vários discursos que foram produzidos 
sobre eles e que repercutiram na mídia, delegando um papel 
central à memória sobre esses acontecimentos. 



8

Uma primeira observação a ser feita é que, como ficará 
claro, as desnotícias não são notícias, mesmo que seus textos 
– seja no estilo, temática ou cenografia – aparentem sê-lo; 
i.e., mesmo que aparentem pertencer ao discurso jornalístico, 
seu propósito, na verdade, é veicular um discurso humorístico. 
Há, com patente obviedade, pistas de que não se trata de 
jornalismo em vários momentos dos textos e paratexto: um 
exemplo é a palavra “Herald”, no título, que constitui o nome 
de diversos veículos de comunicação (prioritariamente em 
países anglófonos), como o Daily Herald, na Inglaterra, e Miami 
e Boston Herald, nos Estados Unidos – no entanto, inexistentes 
no Brasil. Um título, portanto, inusitado. Além deste índice, 
também o slogan do site remete ao campo discursivo do 
humor: o blog do diário mais elegante do Brasil. É de se considerar 
que elegância não é quesito a ser ostentado como o diferencial 
de um site de notícias, caso em que se esperaria “o mais 
neutro”, “imparcial”, “investigativo”, por exemplo. Por fim, 
o próprio conteúdo dos textos pode ser considerado uma 
pista: um leitor atento aos acontecimentos não apresentaria 
dificuldade em percebê-los como relatos fictícios e de teor 
zombeteiro, mesmo que aludam e relacionem fatos ocorridos 
– por exemplo, através da menção de dados pouco prováveis 
ou do relato de situações absurdas. Tratam-se, portanto de 
textos paródicos.

Vejamos um exemplo a seguir:

(1) Mujica legaliza Big Brother no Uruguai
Punta del este – Libertário e transgressor, Pepe Mujica, 
presidente do Uruguai, anunciou a legalização da produção e 
do consumo de Big Brother em seu território. “Desde que seja 
feito em pequenas quantidades”, estipulou. Fernando Henrique 
Cardoso divulgou uma nota em apoio à medida.



9

Mujica negou que a legalização do Big Brother seja a porta de 
entrada para o consumo de drogas mais pesadas, como a cocaína, 
Luciana Gimenez, Sérgio Mallandro, Faustão, a heroína, 
o pó de pirlipimpim ou o Mulheres Ricas. E acrescentou: 
“Precisamos ter menos preconceitos. O Programa do Jô, por 
exemplo, é uma droga legalizada e todo mundo consome sem 
pensar nos aspectos nocivos aos neurônios”.
Ciente de suas responsabilidades cívicas, Mujica foi cauteloso 
em relação à liberdade do Globo News Painel, com William 
Waak. “Acredito que nenhum país do mundo está preparado 
pra isso”, alertou.

Neste texto, referencia-se a legalização do uso de maconha 
pelo então presidente do Uruguai, Pepe Mujica. No entanto, 
é evidente que, ao trocar-se “maconha” por vocábulos como 
“Big Brother”, ou “drogas” por “Luciana Gimenez”, “Sérgio 
Mallandro” e “Faustão”, o texto está saindo do campo do 
fato: está narrando uma paródia que parte da ação de Mujica, 
modificando-o, aludindo-o, e produzindo humor nessas 
operações. É possível citar também o próprio jogo polissêmico 
com a palavra “droga”, que pode ser apreendida tanto como 
“remédio”, mas principalmente como “substância ilícita” e, 
de forma geral, “algo ruim”. Este jogo é também evidência de 
um discurso que pretende o riso, e não a precisão informativa.

Para abordar os textos, consideraremos, portanto, que a 
paródia é em um efeito de linguagem metalinguístico, que articula-se 
principalmente através da intertextualidade (SANT’ANNA, 
2003). Por haver muita semelhança entre a forma de 
intertextualidade da paródia e da estilização, vários autores as 
aproximaram, uma vez que em sua diferença “não há mais 
que um passo; quando a estilização tem uma motivação cômica 
ou é fortemente marcada, se converte em paródia” [grifo 
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nosso] (TYNIANOV, citado em SANT’ANNA, 2003, p. 
13). Ambos os efeitos se baseiam em um texto original e o 
“reformulam” – seja em conteúdo temático, em forma ou 
em estilo –, empregando a voz do outro: a estilização vai em 
sentido favorável à voz (ou texto) original, enquanto a paródia,

em oposição à estilização, introduz naquela outra fala uma 
intenção que se opõe diretamente à original. A segunda voz, 
depois de se ter alojado na outra fala, entra em antagonismo 
com a voz original que a recebeu, forçando-a a servir a fins 
diretamente opostos. [...] as vozes na paródia não são apenas 
distintas e emitidas de uma para outra, mas se colocam, de 
igual modo, antagonisticamente. É por esse motivo que a fala 
do outro na paródia deve ser marcada com tanta clareza e 
agudeza. (BAKHTIN, s/d, citado em SANT’ANNA, 2003, 
p.14).

Assim, a paródia “instaura o conflito”, “é um ruído, a 
tentação, a quebra da norma” (SANT’ANNA, 2003, p. 33). 
Essa contrapartida é de ordem ideológica (ou discursiva), pois 
enquanto a ideologia fala sempre de si, do mesmo, “a repetir 
suas afirmações tautologicamente diante de um espelho”, a 
paródia, “assumindo uma atitude contra-ideológica [...] foge 
ao jogo de espelhos denunciando o próprio jogo e colocando 
as coisas fora de seu lugar ‘certo’” (SANT’ANNA, 2003, p. 29). 
Considerando, aqui, no lugar de ideologia a noção de discurso, 
a paródia pode ser considerada um efeito interdiscursivo, cuja 
estratégia é baseada no estabelecimento da diferença entre os 
“fatos” narrados, sugerindo que o gênero discursivo original é 
imitado em um outro campo discursivo.

Como gênero emergente virtual, a sua estabilidade relativa 
(BAKHTIN, 1997) ainda é muito volátil: há diversas 
formas de se construir uma desnotícia, bem como diversos 
espaços diferentes que as constroem. Efeito disso é que não 
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há consenso, ainda, sobre um nome para categorizá-los: 
“Desnotícia”, dessa forma, é o nome dado a uma sessão do 
site Desciclopédia – uma espécie de enciclopédia às avessas (uma 
paródia de enciclopédia) –, que, por sua vez, publica notícias 
às avessas, sem pretensão de verdade; em contrapartida, D. 
Gerson (2014), em sua dissertação de mestrado, rotula tanto 
as publicações da Piauí Herald, como de dois outros espaços, 
como pseudonotícias, uma tradução do termo inglês “fake 
news”. Aqui, optamos por aquele, desnotícia, porque assim nos 
foi apresentado pela primeira vez; mas não só por isso: pseudo 
(assim como “fake”) imprime ao radical “notícia” um sentido 
de falsidade, “este gênero não consegue ser uma notícia; é 
uma falsa-notícia”. O prefixo “des”, por outro lado, pode ser 
compreendido como contrário, como o inverso: assim como 
se propõe a paródia. A desnotícia não é, enfim, um texto que 
se propõe a ser notícia e falha em seu propósito, mas, sim, um 
gênero que se formula como contrário à notícia.

A imbricação entre humor e jornalismo, por sua vez, 
não é um fenômeno recente; esse procedimento parodista 
de textos jornalísticos acompanha as produções humorísticas 
brasileiras desde antes do período republicano. Para melhor 
ilustrar esse processo, retomemos, brevemente, o percurso 
das produções humorísticas até os dias atuais, assumindo 
como ponto de partida a historiografia de Saliba (2002).

huMor e iMPrensa

Traçar uma cronologia que evoque a origem do humor 
brasileiro – às “raízes do riso”, como o título da obra de Saliba 
sugere – é uma tarefa difícil não só pela difusão característica 
da História, mas também por conta do caráter da comicidade 
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brasileira, “indiscernível na sua imensa e infinita variedade” 
(SALIBA, 2002, p. 37). No entanto, há de se fixar, mesmo que 
apenas para fins instrumentais, um ponto de partida: visto que 
nossas reflexões se dirigem ao entrecruzamento do humor 
com o jornalismo, será na esteira do surgimento da imprensa 
brasileira que iremos caminhar. Esta fixação metodológica, 
no entanto, adverte Saliba (2002), não despreza a volumosa 
produção humorística brasileira anterior ao nascimento da 
imprensa, na República: esta produção foi (muitas vezes, 
inapropriadamente) disseminada na produção literária de 
alcunha “romântica” e “realista”, através de folhetins, às 
margens dos jornais, das obras dos autores, ou da própria 
produção escrita.

O ponto é que foi o século XIX

que viu nascer as revistas humorísticas, estimuladas pelos 
avanços nas técnicas de impressão e reprodução que 
possibilitaram o aumento nas tiragens e o consequente 
aumento do público leitor. Essa associação entre humor e imprensa, 
especialmente destacada nos países europeus, também ocorreu nos 
principais centros urbanos brasileiros, embora tenha sido um pouco mais 
tardia, já que os processos de modernização da imprensa no 
Brasil foram mais lentos e concentraram-se nas três últimas 
décadas do século XIX. Está claro que esta representação cômica 
da vida nacional não nasceu nem se iniciou com a República, mas, com 
ela, certamente adquiriu novas dimensões. Há que se ressaltar que a 
partir da última década do século XIX houve um significativo 
incremento na imprensa, trazido pelo aperfeiçoamento 
tecnológico das oficinas gráficas, que praticamente acompanha 
a intensificação do crescimento urbano do país. Surge, afinal, 
o jornal mais moderno; segundo Olavo Bilac, aquele “jornal 
leve e barato, verdadeiro espelho da alma popular, síntese e análise de 
suas opiniões, das suas aspirações, das suas conquistas do seu 
progresso” (SALIBA, 2002, p. 38, grifo nosso).
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Essa imbricação entre humor e imprensa permitiu, 
portanto, não apenas a proliferação profícua das produções 
humorísticas, como também, de certa maneira, a organizou: 
algo que antes se situava marginalmente nas obras e no 
campo literário, ou nos rodapés dos jornais, ganhava agora 
corpo e certa suficiência própria. Este nascimento nos 
indica, principalmente, duas coisas: primeiro que, no Brasil 
e no mundo, o advento e desenvolvimento da imprensa 
permitiram, ou auxiliaram, a constituição do humor como 
um campo discursivo, separado do campo literário; e, em 
segundo lugar, que esta constituição está intimamente ligada 
ao desenvolvimento e complexificação do campo jornalístico; 
ligada, cabe dizer, mas não discursivamente dependente:

o incremento das páginas humorísticas acompanha, num 
primeiro momento, o desenvolvimento da grande imprensa e, 
depois, principalmente no início do século, quando os jornais 
começam a tomar um aspecto mais “jornalístico e menos 
mundano”, há uma grande proliferação das revistas semanais, 
que, sobretudo pelo avanço nas técnicas das artes gráficas, 
começam a se separar, em termos empresariais, dos jornais 
(SALIBA, 2002, p. 39).

Esta imbricação dos campos jornalístico e humorístico, 
por mais que não seja definitiva, marcou grande parte das 
publicações do fim do século XIX e de todo o século XX. 
Não obstante, na grande maioria dos casos, a profissão do 
humorista não vinha desassociada da do caricaturista de 
imprensa, do publicitário, do revistógrafo, e, inclusive, da de 
ator. Assim, retoma e se aprofunda “uma longa tradição de 
humor brasileiro, que será ativada e realimentada no período 
republicano com a reiteração contínua de fortes relações entre o humor 
e a imprensa periódica” (SALIBA, 2002, p. 43).
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Tendo em vista essa relação profícua entre jornalismo e 
humor, não foram poucos os casos de paródias de gêneros 
da imprensa, como as desnotícias aqui analisadas: uma das 
primeiras publicações humorísticas brasileiras, segundo Saliba 
(2002), foi a Encyclopedia do riso e da galhofa, de 1863, publicada 
em fascículos e reunida depois em dois grandes volumes, 
por Eduardo Laemmert, europeu e dono pioneiro de uma 
das primeiras editoras caseiras brasileiras. A Encyclopedia 
consistia, descreve o historiador brasileiro, em 2648 verbetes 
(ou “ramalhetes”), ordenados anarquicamente, todos escritos 
e compilados pelo próprio Laemmert, sob o pseudônimo de 
Pafúncio Semicúpio Pechincha. O teor desses “ramalhetes”, 
no entanto, nos é de grande interesse: já implícito no nome, 
eram todos verbetes, tanto de cunho falso quanto verdadeiro, que, 
espelhando-se em como eram produzidas as enciclopédias 
oitocentistas, buscavam o efeito cômico ou humorístico pela 
paródia. Como veremos, há grande aproximação com as 
contemporâneas desnotícias1.

Essa relação simbiótica que se estabelece no século XIX 
percorre todo o século XX, e permanece, não inalterada, 
até os dias de hoje. Com o advento do rádio, por exemplo, 
foram os humoristas, marginalizados pelo campo literário, 
quem tiveram presença mais marcante, nas primeiras décadas 
do século XX, nas produções veiculadas através das ondas 
radiofônicas (SALIBA, 2002). O humor, inclusive, adentra 
as produções televisivas tão logo ela é inventada. Nas linhas 
escritas, no entanto, o humor permanece ainda em forte contato 
com a imprensa: por um lado, foi largamente produzido em 
tiras ilustradas, colunas, e espaços dedicados exclusivamente ao 
humor dentro de jornais e revistas. No entanto, há também 

1 Não apenas com as 
desnotícias, mas, con-
forme dissemos an-
teriormente, também 
com o site Desciclopé-
dia, com seus verbetes 
falsos e que, também, 
buscavam o riso.
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aqueles periódicos criados a partir desse entrecruzamento, e 
não que apenas se beneficiam dele: Gerson (2014) defende que 
são exemplos os jornais veiculados (e duramente censurados) 
no período do regime militar, como O Pasquim, de 1969, 
que, inspirado no termo italiano paschino (jornal ou panfleto 
difamador), fez “da ironia algo sério” (p. 62), ao satirizar o 
governo militar e denunciar o estado ditatorial através do riso; 
também o Casseta Popular, de 1978, que, parodiando o Gazeta 
Popular, abusava dos palavrões para fazer rir; e até o Pato Macho, 
dirigido por Luís Fernando Veríssimo, que tinha como alvo 
criticar o tradicionalismo gaúcho.

Isto posto, as “nossas” desnotícias são versões 
contemporâneas desse fenômeno que acontece desde quando 
o humor brasileiro se torna popularmente reproduzível e 
desenvolver cor própria. São, por assim dizer, a mais nova forma 
dessa relação simbiótica entre o humorismo e a imprensa, tão 
frutífera em terras tupiniquens; o que, é claro, não é o mesmo 
que dizer que são o mesmo do que já foi feito: respondem às 
urgências contemporâneas e, mesmo que inspiradas nessas 
outras obras e publicações, interpretam e narram o mundo à sua 
maneira própria. Nossas reflexões e análises levarão em conta, 
portanto, essas familiaridades historicamente estabelecidas, 
apesar das diferenças que acabamos de destacar.

PrograMa de esTudo do huMor: inTerdiscurso e caMPo 
discursivo

Por necessidade metodológica, é preciso postular que este 
trabalho assume como arcabouço teórico as teorias da escola 
franco-brasileira da Análise do Discurso (doravante AD), 
bem como autores que dialogam com ela, tanto da psicanálise 
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quanto da teoria enunciativa. Torna-se imprescindível, 
portanto, estabelecermos certos princípios e pressupostos 
que, mesmo que reapareçam diretamente em nossas análises, 
serão norteadores de nosso trabalho. Visto que nosso corpus 
é formado por textos paródicos, é importante que, primeiro, 
incorporemos a noção de intertextualidade dentro da teoria 
discursiva. Posto que a paródia se utiliza de outros textos, 
anteriores, para interpretá-los, modificá-los e ridicularizá-los, 
há algo de constitutivo do próprio da paródia nessa remissão 
ao outro, a um discurso anterior. É necessário, dessa forma, 
recorrermos ao interdiscurso.

Segundo O Dicionário de Análise do Discurso 
(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006), o interdiscurso 
existe em dois sentidos: amplo e restritivo. Neste, o 
interdiscurso funciona como um espaço discursivo, “um 
conjunto de discursos (de um mesmo campo discursivo ou 
de campos distintos) que mantém relações de delimitação 
recíproca uns com os outros” (p. 286). Já em seu sentido 
amplo, é considerado “o conjunto de unidades discursivas 
[...] com os quais um discurso particular entra em relação 
implícita ou explícita” (p. 286). Assim, o “interdiscurso” seria 
constituído tanto das relações discursivas delimitativas quanto 
de um conjunto discursivo mais abrangente, das relações 
discursivas explícitas ou implícitas dos enunciados. Esse 
caráter constitutivo do interdiscurso das relações discursivas 
é o que levou D. Maingueneau (2005) a propor o primado do 
interdiscurso sobre o discurso:

um sistema no qual a definição da rede semântica que 
circunscreve a especificidade de um discurso coincide com 
a definição das relações desse discurso com seu Outro. No 
nível das condições de possibilidades semânticas, haveria, 
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pois, apenas um espaço de trocas e jamais de identidade fechada 
(MAINGUENEAU, 2005, p. 38, grifo nosso).

Portanto, é inviável que se pensem as formações 
discursivas considerando-as de forma independente entre 
si; a identidade de um discurso passa a ser considerada 
como indissociável de sua emergência e manutenção pelo 
interdiscurso (CHARADEU e MAINGUENEAU, 2006, 
p. 287). A relação do Mesmo com seu Outro deixa de ser 
periférica e se torna central no entendimento do discurso. O 
Outro não é mais nem fragmento localizável nem entidade 
exterior: não é sequer preciso que seja explícita sua presença 
no Mesmo. Ele se encontra “na raiz de um Mesmo sempre já 
descentrado em si próprio”, nunca autônomo; “é o que faz 
sistematicamente falta a um discurso e lhe permite fechar-se 
em um todo. É aquela parte de sentido que foi necessário 
que o discurso sacrificasse para construir sua identidade” 
(MAINGUENEAU, 2005, p. 39).

Pensando na emergência dos discursos através das 
relações interdiscursivas, Maingueneau defende que 
existam discursos primeiros e segundos; estes existem a partir 
daqueles. Os enunciados têm um “direito” e um “avesso” 
indissociáveis: respondem tanto à sua própria formação 
discursiva (direito) quando à formação discursiva de seu 
Outro (avesso) (MAINGUENEAU, 2005). Maingueneau 
propõe, no entanto, esta constituição interdiscursiva dos 
discursos ao pensar nas relações polêmicas que se estabelecem 
entre posicionamentos distintos dentro de um mesmo espaço 
discursivo. O discurso ao delimitar para si a zona do dizível 
(do legítimo), atribuiria, em consequência, a seu Outro a zona 
do indizível, do interdito. Em nossas considerações, é preciso 
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fazermos um leve deslocamento deste funcionamento: a 
desnotícia surgiria em contraste, não necessariamente polêmico, 
com a notícia. Portanto, o discurso Outro da desnotícia seria 
o discurso jornalístico veiculado pelas notícias: se a notícia 
implica o fato e a verdade, a desnotícia, por sua vez, implica o 
riso e a surpresa. É nossa hipótese que a desnotícia se constitui 
pelo interdito da notícia: enuncia o que é proibido à notícia 
enunciar. E assim o faz por meio da paródia.

Assumir que um enunciado responde a regras discursivas 
e interdiscursivas, nos leva à impossibilidade de analisar 
nosso corpus (e seu Outro) se o tomarmos isoladamente: 
um discurso, um gênero. Estas regras gerais, estes “modos” 
de funcionamento, se encontram relativamente definidos 
em seus respectivos campos discursivos. Maingueneau (2005) 
define campo discursivo como “um conjunto de formações 
discursivas que se encontram em concorrência, delimitando-
se reciprocamente em uma região determinada do universo 
discursivo” (2005, p. 35). Complementarmente, afirma que 
é no interior de um campo discursivo que os discursos se constituem, 
atuando de acordo com “operações regulares sobre formações 
discursivas já existentes” (MAINGUENEAU, 2005, p. 36). 
Ou seja, o campo discursivo é uma delimitação heterogênea 
de formações discursivas concorrentes, que seguem algum 
tipo de regularidade própria.

Acrescenta S. Possenti (2010) que, “apesar da 
heterogeneidade, há procedimentos relativamente claros, 
embora instáveis, que caracterizam cada campo” (p. 173). 
Assim, sua organização é feita de diferentes maneiras, 
composta por diferentes discursos. Mesmo que não seja um 
teórico da AD, M. Bakhtin (1997), filósofo da linguagem 
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russo, em sua teoria enunciativa, elaborou o conceito de 
gênero discursivo, muito relevante para entendermos o campo 
discursivo; segundo ele, o gênero discursivo é constituído de 
um tripé: forma composicional, estilo e conteúdo temático, 
que “fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e 
todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera 
de comunicação”; assim, “cada esfera de utilização da língua 
elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso 
que denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 1997, p. 
279). Considerando que cada gênero discursivo é produzido e 
mediado em uma esfera social específica, determinada – entre 
outras coisas – pelos discursos que a perpassam, é cabível dizer 
que cada campo discursivo condiciona (ou é condicionado 
por) gêneros discursivos específicos, que os representam. 
Desta forma, neste trabalho colocaremos em contraponto dois 
campos discursivos, que constituem o espaço de constituição 
das desnotícias: o jornalístico e o humorístico. Afinal, “se é 
verdade que o humor depende de imprevisto e surpresa, [...] 
é necessário um pano de fundo não cômico ou humorístico 
(nem tudo pode ficar implícito) em relação ao qual o outro, o 
cômico, apareça” (POSSENTI, 2010, p. 128).

Conforme veremos mais a fundo posteriormente, 
os gêneros aqui mencionados – a notícia e a desnotícia –, 
representativos de ambos os campos, partem da memória dos 
acontecimentos, mas com propósitos enunciativos diferentes. 
É possível dizer que o primeiro, jornalístico, se interessa pelo 
fato, i.e., por interpretar o acontecimento afim de informar, 
de divulgar o ocorrido; é para isso que “serve” a notícia. Em 
contrapartida, “como a literatura, o humor não pretende ser 
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realista nem eficaz” (POSSENTI, 2010, p. 178), assim, nas 
produções humorísticas,

haverá certamente alguma relação com a realidade, mas 
construída segundo as regras do humor, análogas às da ficção. 
Nem retrata, pois não tem pretensões sociológicas, nem prega 
diretrizes, pois não tem função educativa ou moralizante. 
Contudo, não deixa de ter algum papel, de retratar à sua maneira os 
fatos e as pessoas (exagerando-os, caricaturando-os, ridicularizando-os) 
(idem, p. 179, grifo nosso).

Logo, se o intuito do campo jornalístico é noticiar o 
fato, no campo humorístico este é descartado, dando lugar 
à provocação do riso, ao prazer humorístico. Assumindo 
o arcabouço teórico da teoria discursiva o e a concepção 
do humor como um campo discursivo ora expostos, este 
trabalho parte do programa de análise proposto por Possenti 
(2010): tal como a literatura, o jornalismo, a filosofia, entre 
outros, o humor é um campo “independente”, com regras 
e procedimentos próprios que o definem. Assim, almejamos 
integrar uma série de outros estudos cujo objetivo é aprofundar 
o conhecimento do campo humorístico a partir das teorias 
linguísticas, em específico, da Análise do Discurso.

consTiTuição e análise do corPus

Os dados que formam o acervo do corpus deste trabalho 
foram todos selecionados entre as desnotícias publicadas no 
blog online the Piauí Herald, integrante do site da revista Piauí, 
conforme já foi dito. Para tanto, a seleção dos textos foi feita 
com base no fato de que o mecanismo de memória discursiva é 
fundamento constitutivo do gênero, presente de forma mais ou 
menos uniforme em todos os textos. Portanto, para o corpus, 
foram escolhidos textos que considerarmos como melhores 
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exemplos de uso da memória nas construções humorísticas; 
também foram selecionados aqueles que constituem bons 
exemplos da combinação feita entre memória e equívoco, 
característica que também será analisada, conforme veremos 
adiante.

Tendo em vista que, só no ano de 2014, mais de cem 
textos deste tipo foram publicados no blog, procuramos manter 
nosso corpus em uma extensão de 11 textos – aqueles que 
melhor representam os critérios analisados. São eles2: “Mujica 
legaliza Big Brother no Uruguai” (Introdução); “Felipão 
escala 3 goleiros para o jogo contra a Holanda”, “Em queda, 
popularidade de Dilma fica abaixo do nível da Cantareira”, 
“Me casei à toa, lamenta Aécio Neves” e “Petrobras anuncia 
descoberta de nova bacia fisiológica “ (Capítulo 1); “PSDB exige 
recontagem dos gols da Alemanha contra o Brasil na Copa”, 
“José Serra elogia olheiras de Dilma” e “Padilha estuda importar 
eleitores cubanos” (Capítulo 2); “Black Blocs anunciam lista de 
convocados para a Copa”, “Daniel Alves joga coxinha para a 
arquibancada” (Capítulo 3); “Citando dom da multiplicação de 
cargos, PMDB exige Medalha Fields” (Capítulo 4).

obJeTivos

Parte-se, nesse trabalho, da seleção de um corpus de 
desnotícias publicadas no blog the Piauí Herald e da análise 
desse corpus quanto às relações devidas ao trabalho com a 
memória discursiva, fundamentada no arcabouço teórico da 
Análise do Discurso francesa e de outros teóricos semelhantes. 
Pretende-se, assim, compreender de que forma o gênero 
desnotícia se utiliza da memória para elaborar seus enunciados 

2 A referência de todos 
os textos analisados 
encontra-se anexada 
no fim deste trabalho 
(p. 66).
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humorísticos, tanto partindo da memória do gênero notícia 
quanto da memória dos acontecimentos relatados nos textos. 

Objetivos secundários consistem na compreensão da 
relação entre memória discursiva e humor nas desnotícias; 
especificamente, em compreender como funcionam a 
retomada dos acontecimentos ou suas alusões. Compreender 
também como se relacionam, nas construções analisadas, 
os campos discursivos humorístico e jornalístico: como o 
segundo é representado no primeiro nos enunciados cômicos, 
através das relações estabelecidas ao se contrastarem os 
gêneros e, por conseguinte, os campos discursivos. E, em 
terceiro lugar, compreender de que modo os enunciados 
humorísticos, mesmo que baseados no equívoco do discurso 
– isto é, na impossibilidade de uma interpretação única e 
definitiva –, também se utilizam ou se baseiam na memória 
das desnotícias.

JusTiFicaTiva

Justifica-se este trabalho, em primeiro lugar, no aspecto 
pessoal, pois, como aprendiz de pesquisador e estudioso da 
linguagem, as desnotícias apresentam relações discursivas 
e culturais contemporâneas e ainda pouco investigadas, 
possibilitando meu desenvolvimento a partir de seu estudo. 
Em segundo lugar, em seu aspecto social, pois uma vez que 
o objeto de estudo são textos cotidianos nas relações sociais 
virtuais, permite um aprofundamento do conhecimento 
sobre estas relações, bem como sobre os discursos que por 
elas circulam em nossa sociedade contemporânea. Por último, 
mas de relevante importância, por seu caráter científico, 
visto que a análise das desnotícias possibilita aprofundar os 
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estudos discursivos do humor, de acordo com o programa 
citado acima, contribuindo com novas relações estabelecidas 
entre memória discursiva e a nossa sociedade contemporânea, 
consolidando cada vez mais o humor enquanto campo 
discursivo.
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caPíTulo 1: aFinal, riMos de quê?

All questions about Humour are, in fact, 
paraphrases of the same question.

Victor Raskin

O campo discursivo humorístico, mesmo quando não 
ainda compreendido como tal, é pauta de debate desde que há 
registros escritos de que o homem ri. G. Minois (2003) elucida, 
por exemplo, que os gregos – dentre os pré e pós-socráticos 
– já debatiam a qualidade do riso homérico (se era válido ou 
não, uma vez que comparado ao riso dos deuses), considerado 
autor dos primeiros livros ocidentais. Para compreendermos, 
portanto, enunciados desse campo discursivo, é não apenas 
interessante, mas crucial que, primeiro, exploremos a discussão 
já existente e estabelecida sobre o riso e o risível. Este capítulo, 
com este objetivo, terá um caráter mais abrangente e mais 
explanatório do que analítico, diferindo dos outros capítulos 
deste trabalho.

São muitas as disciplinas que abordaram a problemática 
do riso alegre ou derrisório: durante muito tempo, a 
discussão se restringiu ao campo da filosofia, nos estudos das 
motivações do riso; com a Modernidade, foram a sociologia 
e a psicologia as mais profícuas áreas a promover a discussão. 
Para nossos propósitos, abordaremos algumas proposições 
filosóficas e psicológicas, mas não só, já que este trabalho 
tem preocupações linguísticas e discursivas. Essa explanação 
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dividira-se em quatro partes distintas: primeiro, apresentaremos, 
a partir de produções historiográficas, as primeiras teorias de 
compreensão do risível; após, explorarei as teorias do riso 
que embasam nossas análises, a partir de Bergson e Freud; 
enfim, nos últimos dois subcapítulos, discutirei sucintamente 
os motivadores (culturais ou linguísticos) do riso e também a 
diferença entre comicidade e humorismo.

De início, é interessante, portanto, remontar a como o 
riso foi pensando – uma revisão que não pretende dar conta 
de toda a complexidade do campo, mas que, para os objetivos 
deste estudo, se faz suficiente. Abordaremos, primeiro, em uma 
perspectiva histórico-filosófica do riso, como ele foi estudado 
no ocidente, para definirmos os principais pontos de discussão. 
No que diz respeito à historicidade não das práticas do riso, mas 
das teorias que o interpretaram, interessa fazer uma separação 
em três diferentes períodos e suas respectivas teorias filosóficas. 
Exploraremos a antiguidade, a partir da teoria aristotélica ou 
clássica do riso, através dos gregos e latinos; a renascença, a 
partir dos pensadores europeus neoclássicos e antiaristotélicos; 
e, por fim, a modernidade e suas teorias técnicas do riso. Essa 
divisão não é definitiva, mas sim uma aproximação histórico-
filosófica, baseada nas obras historiográficas de Q. Skinner 
(2004) e G. Minois (2003), e nas obras de outros autores que 
se dedicaram ao tema. Com essa revisão, poderemos elencar 
pontos de discussão para o entendimento do risível.

1.1. uM (breve) Percurso hisTórico-FilosóFico: de 
arisTóTeles ao renasciMenTo

Essa “história” – mesmo que brevíssima – do pensamento 
do riso ocidental inicia-se, como tantos outros percursos 
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históricos, com os pensadores gregos clássicos. Aristóteles, 
que define o homem como o animal político, confere também 
à humanidade a capacidade de rir: “se o ser humano é o único 
animal susceptível de ter cócegas, esse facto deve-se, por 
um lado, à finura da pele, mas também por se tratar do único 
animal que ri” (ARISTÓTELES, 2010, p. 135, grifo nosso). 
Em sua discussão sobre a arte poética, Aristóteles define a 
comédia ao distingui-la da tragédia:  “uma propõe-se imitar 
os homens, representado-os piores, a outra melhores do que 
são na realidade” (ARISTÓTELES, s/d, p. 242). Ambas 
as formas poéticas nascem juntas: “do mesmo modo que 
Homero era sobretudo o cantor de assuntos sérios […], assim 
também foi o primeiro a traçar as linhas mesmas da comédia, 
distribuindo sob forma dramática tanto a censura como o 
ridículo” (ARISTÓTELES, s/d, p. 242, grifo nosso). Situando 
o ridículo no seio de sua teoria sobre o riso, compreende a 
comédia como fruto direto do desprezo, como constatação 
e censura de falhas morais e físicas dos outros: “a comédia é, 
[…] imitação de maus costumes, não contudo de toda sorte de 
vícios, mas só daquela parte do ignominioso que é o ridículo” 
(ARISTÓTELES, s/d, p. 246, grifo nosso). 

São Cícero e Quintiliano, argumenta Skinner (2004), 
os retóricos que contribuem de forma mais profícua com o 
debate da zombaria proposto por Aristóteles. Cícero, em sua 
obra, elabora o conceito do ridículo e do desprezo proposto 
pelo filósofo grego. Para o retórico, o riso está restrito “a 
temas que são, de alguma forma, ou indignos ou deformados” 
(CÍCERO citado em SKINNER, 2004, p. 20). Argumenta 
que rimos pelo apontamento do indigno ou inconveniente no 
outro, pelo reconhecimento de seus vícios. A causa principal 
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da derrisão é, portanto, a distinção moral ou física entre quem 
ri e quem é humilhado pelo riso – não mais apenas por sua 
constatação. Não há, não importando a alegria resultante do 
riso, uma forma não degradante de rir, pois seu alvo ou objeto 
estará sempre em uma posição de inferioridade em relação 
àquele que ri. Quintiliano, em consonância com Cícero (e 
Aristóteles), também entende o riso como zombaria, como 
uma forma de nos glorificarmos ao percebermos as fraquezas 
e deformidades do outro; assim, apresenta a ideia de que, por 
isso, os ditos engraçados são torpes ou falsos – i.e., fabricados 
em alguma medida –, “muitas vezes engenhosamente 
distorcidos” (QUINTILIANO citado em SKINNER, 2004, 
p. 21).

Estes são os três grandes exemplos do que Skinner 
(2004) considerou como a teoria clássica do riso. Em resumo, é 
a concepção de que o desprezo e o escárnio são sentimentos 
inerentes à comicidade. Não há, para os gregos e latinos 
clássicos, forma de rir que não seja degradante para o objeto 
que é alvo da derrisão. Tanto o é, que Aristóteles considera, 
inclusive, o riso como uma eficiente arma política. A teoria 
clássica do riso teve sua importância não só pelo conteúdo 
de suas definições, mas também porque estabeleceu qual 
seria – e, de certa forma, qual ainda é até hoje – a pauta na 
discussão sobre a problemática do risível. Parte desse efeito 
é consequência daquilo que foi próprio ao Renascimento, 
que retomou e desenvolveu, em grande parte, o pensamento 
clássico.

Por mais que na idade Antiga alguns médicos tenham 
comentado os benefícios do riso para a saúde, é no 
Renascimento que pela primeira vez na história das teorias 
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do riso o fenômeno cômico passa a ser estudado pelas suas 
características fisiológicas e psicológicas – portando uma 
retomada matizada por um aspecto neoclássico. A partir 
dessa nova perspectiva, Skinner (2004) argumenta que há 
uma divisão epistemológica entre as novas teorias do riso: 
há, de um lado, a teoria neoclássica, mais expressiva, que 
dá continuidade à teoria clássica aristotélica, e, de outro, a 
antiaristotélica, que, parcial ou integralmente, se contrapõe a 
ela.

Em harmonia com os clássicos, os renascentistas 
neoclássicos também compreendiam o riso pelo viés da 
negatividade: como a manifestação do desprezo e da zombaria 
das feiuras, das imoralidades e dos vícios. Não negam, 
entretanto, que haja alegria em rir; apenas que ela só é possível 
através da ridicularização do outro, do discurso do desprezo 
e, paradoxalmente, de algum tipo de ódio (SKINNER, 2004). 
Como diz Joubert, médico francês, “qualquer coisa ridícula 
nos dá um prazer e uma tristeza combinados” (citado em 
SKINNER, p. 29); assim, nossa alegria é peculiar, e sua 
pureza inviável, pois sempre surge da tristeza e da antipatia. R. 
Descartes, inclusive, descreve o processo do riso de uma forma 
peculiarmente orgânica, uma resposta fisiológica a uma surpresa: “o 
escárnio ou a zombaria é um tiro de alegria misturado com 
ódio, e quando este sentimento surge inesperadamente, o 
resultado é que desatamos a rir” (citado em SKINNER, p. 
54). Ou seja, rir é sentir, inesperadamente, um prazer na tragédia 
do outro. 

Antes, para os clássicos, era o ridículo – e apenas ele 
– o princípio gerador do riso; há, no entanto, um consenso 
entre aqueles que discutem a problemática do risível no 
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Renascimento (e posteriormente) de que o riso é fruto de uma 
admiração do inesperado (SKINNER, 2004). Fracastoro, 
médico renascentista, defende que, frente a uma situação 
inesperada (novitas), nos surpreendemos (admiratio), e sentimos 
uma sensação alegre (delectatio) – principalmente por não 
reconhecermos em nós os vícios que enxergamos no objeto que 
nos causa a surpresa – o que, por fim, “provoca o movimento 
facial que chamamos de riso” (FRACASTORO citado em 
SKINNER, 2004, p. 33). Hobbes, por sua vez, atesta que a 
naturalização das coisas põe fim ao riso, i.e., que “uma coisa 
deixa de ser ridícula quando se torna corriqueira ou usual” 
(HOBBES citado em SKINNER, p. 51-52). É, inclusive, 
precisamente pelo caráter inesperado da apresentação da ação 
cômica (o dito, o movimento, a figura etc), importantíssimo a 
partir de então, que se formula a teoria antiaristotélica.

Esta outra linha de pensadores defende que, se o riso 
é fruto do surpreendente, é possível que haja surpresa 
desacompanhada do escárnio. O médico Joubert, por 
exemplo, considera o riso como o mais belo dos dons de Deus, 
um privilégio concedido apenas ao homem por sua existência 
admirável: faz valer, “portanto, a contracorrente da teoria 
diabólica do riso; faz dele um dom divino” (MINOIS, 2003, p. 
293). Nasce e desenvolve-se a preocupação com o sentimento 
de alegria expresso no riso: para os antiaristotélicos, a emoção 
subjacente ao riso “pode ser com frequência a simples joie de 
vivre” (SKINNER, 2004, p. 44), ou apenas a perplexidade da 
situação em que nos encontramos. É esta quebra da lei geral 
aristotélica, argumenta Skinner (2004), a maior contribuição 
do pensamento renascentista; introduz-se a possibilidade – 
muito explorada até hoje – de pensar o riso fora do escopo do 
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escárnio e do desprezo. Livres do estigma negativo do riso, 
são muitos os que passam a se dedicar à questão não mais em 
uma discussão moral (se é ético ou não rir, em quais situações 
ele é permitido); abre-se a possibilidade de discutir os meios 
que utilizamos, as técnicas que empregamos para fazermos 
rir; bem como explorar sua relação com a sociedade.

A modernidade nunca se distanciou por completo 
da discussão moral do riso. Mas, por influência dos 
renascentistas que viram no riso a possibilidade de uma 
alegria genuinamente boa, de um processo para se fazer rir, 
e juntamente ao nascimento dos estudos sociais e humanos, 
foi possível desenvolver-se uma teoria das técnicas e métodos 
empregados para a elaboração da comicidade.

1.2. a arTe do Fazer rir: quebra, surPresa e Proibição.

Lamenta George Minois que “o século XIX não é uma 
época particularmente feliz” (2003, p. 511). “Contudo”, 
ressalva, 

o riso existe, sobretudo sob a forma satírica, o riso de combate, 
como já vimos. O riso seduz, intriga, desestrutura, provoca 
a cólera ou a admiração. […] Não há filósofo importante 
que não tenha abordado esse problema no século XIX, 
sinal de ascensão do riso à categoria dos comportamentos 
fundamentais (MINOIS, 2003, p. 511).

F. Nietzsche, S. Kierkegaard, A. Schopenhauer, C. 
Baudelaire, todos se dedicaram a discutir o caráter do escárnio 
e do escarnecedor. Mas foram H. Bergson e S. Freud que, de 
fato, desenvolveram teses para explicar o processo de produção 
do riso.
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Bergson, interpreta Minois, “vê os outros rirem e se 
interessa pelo fenômeno como técnico. Procura desmontar o 
mecanismo sacudindo o homem que ri: como isso funciona?” (2003, 
p. 520, grifo nosso). Os estudos do filósofo são influenciados 
bastante pelo positivismo, mas também “pelo florescimento 
da sociologia e pela renovação da espiritualidade” (idem, p. 
522), o que o leva a desenvolver uma teoria que entende o riso 
como uma manifestação social da mecânica da vida humana: são 
essas duas características – a sociabilidade e a mecanicidade 
do riso – o cerne de seu pensamento.

Vida, para o filósofo, é algo fluido: centrada em si 
mesma; criativa, inesperada, imprevisível. Diz ele que, “se 
os acontecimentos pudessem estar incessantemente atentos 
a seu próprio curso, não haveria coincidências, ocorrências 
fortuitas, séries circulares; tudo se desenrolaria para a frente 
e progrediria sempre” (BERGSON, 2001, p. 64). O cômico 
é o que (ir)rompe (n)essa fluidez, o intruso que permite a 
desatenção desses acontecimentos da vida; que possibilita ver o 
mecanismo rígido, automático; que surpreende – ou suspende 
– a continuidade viva das coisas humanas. Em poucas palavras, 
a “arte” do fazer cômico consistiria “em nos apresentar 
uma articulação visivelmente mecânica de acontecimentos 
humanos, ao mesmo tempo em que conserva seu aspecto 
exterior de verossimilhança, ou seja, a flexibilidade aparente da 
vida” (idem, p. 26-27, grifo nosso). Rimos, segundo Bergson, 
da percepção abrupta da rigidez na tentativa de reprodução 
artificial de um movimento. Não obstante, acrescenta o autor 
que o que produz maior comicidade seria a desproporção que 
se dá entre a imitação e o “natural”, “do arranjo mecânico 
especial que ela nos permite perceber por transparência atrás 



3 2

da série de efeitos e causas” (idem, p. 63-64). Quando rimos 
dos movimentos, é pela desproporção entre o que deveria 
ter sido feito e o exagero que se acometeu em sua ação; do 
pensamento, é pelo inverso, pela falta, desproporção do que 
deveria ter sido feito e não se conseguiu fazer. 

Como exemplo, observemos a “manchete” e o “lide3”  
de uma desnotícia da época da Copa do Mundo de Futebol, 
em 2014:

(2) Felipão escala 3 goleiros para o jogo contra a 
Holanda4 
granJa caTuPiry – Ressabiado com o posicionamento 
do setor defensivo, o técnico Luiz Felipe Scolari 
anunciou a escalação com 3 goleiros para o amistoso 
entre Amigos do Neymar e Resto da Holanda. “É uma 
inovação tática. Mostrarei ao mundo que o futebol 
brasileiro pode voltar rapidamente à vanguarda”, 
anunciou.

Defende Bergson que no cômico do pensamento, ou 
seja, no cômico do “raciocínio das ideias”, o riso é fruto de 
uma incongruência de caminhos mentais percorridos: no 
fluxo da vida, há um percurso complexo de pensamento, 
mais longo; na imitação cômica, esse caminho é encurtado e, 
muitas vezes, inconsistente; i.e., o objeto do riso não é capaz 
de fazer o caminho mais longo e, em sua emulação encurtada, 
produz incongruências. Em nosso trecho, tendo perdido a 
semifinal para a Alemanha por um placar de 7 gols a 1, “Felipe 
Scolari” – nessa narrativa desnoticiosa – teria escolhido para 
o jogo com a Holanda, a fim de evitar o mesmo resultado, 
colocar três goleiros, em vez de apenas um. É um raciocínio 
de lógica aparente: é óbvio que três goleiros no lugar de um 
garantiriam uma proteção maior da área do gol. No entanto, 

3 Tanto manchete quanto 
lide estão destacados 
pelas aspas pois, sendo 
termos jornalísticos 
para o gênero notícia, 
não se encaixam per-
feitamente na paródia 
desnotícia. Mas, como 
efeito comparativo, é 
interessante manter-
mos a mesma defini-
ção, como veremos no 
Cap. 3.
4 Colocarei os títulos 
em negrito, quando 
seguidos de outros 
trechos, para que seja 
possível identificá-los 
como tal.
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é de conhecimento geral que no futebol seria contra as regras 
colocar outra quantidade qualquer que não seja apenas um 
goleiro em campo. Assim, o riso seria fruto desse quiproquó 
do técnico, que (a) desconhece as regras, ou as ignora, e (b) que 
considera essa alteração, não apenas correta, como inovadora. 
Isto é, é risível pois faltou ao técnico o entendimento do 
futebol e competência em cumprir sua função, contrariando 
as regras, como se fosse algum tipo de inovação desportiva.

Mas, pergunta-se Bergson (2001), qual a razão dessa 
incongruência? Para ele, a natureza dessa disparidade 
motivadora do riso é precisamente a norma social: “o riso deve 
corresponder a certas exigências da vida em comum. O riso 
deve ter uma significação social” (p. 6, grifo nosso). Minois, em 
uma de suas definições do riso bergsoniano, diz que este é 
“uma reação inconsciente que visa manter a hegemonia do 
tecido social sancionando os desvios de comportamento” 
(2003, p. 521). Frente a essa natureza, Bergson concebe o riso 
como um gesto social coletivo: a mecanicidade do riso é o que 
rompe a fluidez de uma vida social, é o gesto social que entra 
em choque com a fluidez dos acontecimentos e concepções 
sociais. Rimos para sancionar desvios, distrações da norma 
social: “sempre um pouco humilhante para quem é seu objeto, 
o riso é de fato uma espécie de trote social” (BERGSON, 
2001, p. 101). O riso, na teoria bergsoniana, é, no fundo, um 
gesto de retratação social, uma “correção”, “exprime […] 
uma imperfeição individual ou coletiva que exige correção 
imediata. O riso é essa correção” (idem, p. 65). No entanto, 
Bergson difere dos clássicos, que também viam o riso como 
corretivo social, pois para ele essa correção não é moralizante, 
na medida em que não distingue, em essência, a noção de “ideia 
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social” e de “ideia moral”: ri-se dos defeitos alheios “desde que 
acrescentemos, é verdade, que esses defeitos nos fazem rir em 
razão de sua insociabilidade, e não de sua imoralidade” (idem, p. 
104). Em suma, não rimos porque discordamos moralmente do 
objeto, mas porque ele não se encaixa em nossa concepção 
de sociedade.

Distração, automatismo e sociabilidade resumem o pensamento 
bergsoniano sobre a comicidade. Apenas a distração da vida 
para o que é realizado de forma automática pode se tornar 
essencialmente risível: “a comicidade é aquilo graças a que 
a personagem se entrega sem saber, o gesto involuntário, a 
palavra inconsciente. Toda distração é cômica. E quanto mais 
elevada é a distração, mais elevada é a comédia” (idem, p. 
109). Essa distração, no entanto, deve ser compreendida em 
grupo: “não saborearíamos a comicidade se nos sentíssemos 
isolados. Parece que o riso precisa de eco. Ouçamo-lo” (idem, 
p. 4, grifo nosso).

Como é possível perceber, Bergson reconhece em 
sua teoria que o riso é provocado pela quebra de expectativa, 
elaborada por Fracastoro em 1546 (SKINNER, 2004). Esta, 
talvez, seja uma das poucas unanimidades entre os pensadores 
que se dedicaram à questão do risível. Bergson a desenvolve 
como a distração ou rompimento do automatismo social. 
Freud, por sua vez, ao estudar as técnicas para se fazer rir, é 
quem mais explora essa questão. Em seu livro Os Chistes e sua 
Relação com o Inconsciente (1977), o pai da psicanálise se detém 
sobre os chistes, i.e., sobre as “palavras espirituosas”. Recusa, 
como havia sido feito até então, a reduzir o chiste ao cômico: 
para ele, o riso do chiste pode ou não ser um riso cômico5, 
a depender do próprio dito espirituoso. Isto posto, para o 

5 Cabe fazer uma res-
salva que explorare-
mos em um subcapí-
tulo mais à frente: há 
uma distinção, já ope-
rante em Freud, entre 
riso, cômico e humor; 
a saber, cômico é o riso 
proveniente da derri-
são, da ridicularização 
- como foi tratado por 
Bergson, pelos clássi-
cos e neoclássicos.
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psicanalista, o riso chistoso é, antes, fruto de uma surpresa, 
uma quebra de expectativa, operada por uma técnica: “o 
sentimento de prazer do ouvinte não decorre do propósito 
do chiste nem de seu conteúdo intelectual; nada nos resta 
portanto senão colocar em conexão o sentimento de prazer 
com a técnica do chiste” (FREUD, 1977, p. 114). Em outras 
palavras, a graça de enunciados verbais pode se encontrar na 
quebra de expectativa operada pelo jogo das palavras, que 
nada teriam de relação com o conteúdo enunciado. É o caso, 
por exemplo, do seguinte chiste analisado por ele:

(3) Viajei com ele tête-à-bête (idem, p. 39).

Este chiste, intraduzível para o português, baseia-
se na expressão francesa “tête-a-tête” (cara a cara). O jogo 
sonoro entre as palavras tête e bête (“cabeça” e “burro”, 
respectivamente) condensa os dois sentidos: “estou frente a 
frente com alguém, e este alguém é burro”. Provoca, assim, 
uma quebra de expectativa em relação à frase original, o que 
desemboca no riso. As técnicas, portanto, de produção do 
chiste podem ser divididas em dois grandes movimentos: a 
condensação, que une sob o mesmo signo diferentes elementos 
e, como vimos acima, é mais relacionada à sintaxe do 
enunciado; e o deslocamento, que opera basicamente através do 
duplo sentido e da ambiguidade, e consiste, segundo Freud, 
em uma mudança de percurso de pensamento. Vejamos o trecho de 
uma desnotícia, abaixo:

(4) Em queda, popularidade de Dilma fica abaixo do 
nível da Cantareira
Foz do iguaçu – Após cair 35 pontos percentuais 
na última pesquisa realizada pelo Ipea, a popularidade 
de Dilma Rousseff ultrapassou o recorde negativo 
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da Cantareira. “Caímos mais que o Neymar, o 
Fluminense e o Eike Batista”, surpreendeu-se Rui 
Falcão, presidente do PT.

A graça do enunciado depende de alguns fatores: que (a) 
reconheçamos que Dilma teve queda em sua popularidade no 
ano de 2014 (quando a desnotícia foi publicada); que (b) a 
Cantareira é uma reserva de água do estado de São Paulo, que 
sofreu grandes diminuições de seu volume, ultrapassando o 
limite do volume morto, na mesma época; que (c) Neymar é 
um jogador de futebol conhecido por cair bastante em campo; 
que (d) Fluminense é um time de futebol também conhecido 
por cair nas colocações dos campeonatos; que (e) Eike Batista 
perdeu toda sua fortuna, caindo em falência; mas também que 
(f) “cair” pode tanto ter como complemento “popularidade”, 
quanto “nível de volume”, “no chão, em campo”, “no placar” 
e “em falência”. O deslocamento do primeiro (popularidade), 
permitido pela ambiguidade de seus complementos, para 
o restante, e a incongruência gerada por essa comparação 
produzem o efeito humorístico. 

Não obstante, Freud não exclui dos chistes a possibilidade 
da derrisão. Segundo ele, mesmo que nosso riso seja fruto 
da técnica, ainda há os chistes inocentes e os hostis. Os 
primeiros são apenas uma fruição alegre do jogo estabelecido 
pelo chiste; os segundos têm a alegria do riso influenciada 
por algum tipo de ridicularização do outro. Isso nos leva a 
questão, importante para pensarmos o riso na Análise do 
Discurso, do riso como veiculador de discursos proibidos: 

Um chiste nos permite explorar no inimigo algo de ridículo 
que não poderíamos tratar abertamente ou conscientemente, 
devido a obstáculos no caminho; ainda uma vez, o chiste evitará 
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as restrições e abrirá fontes de prazer que se tinham tornado inacessíveis. 
Ele ademais subornará o ouvinte com sua produção de prazer, 
fazendo com que ele se alinhe conosco sem uma investigação 
mais detida (FREUD, 1977, p. 123, grifos do autor).

Em sua argumentação psicanalítica, Freud (1977) 
defende que o processo civilizatório e o convívio social nos 
impedem de realizar desejos. O chiste, por sua vez, “evitará 
as restrições e abrirá fontes de prazer que se tinham tornado 
inacessíveis” (FREUD, 1977, p. 123). Sendo o riso gerido no 
inconsciente, Freud extrapola a questão do “suborno pelo 
riso” tanto para o processo cômico (para ele, fruto de uma 
comparação, próxima a teoria bergsoniana), quanto para o 
humor. Minois, sobre a teoria de Freud, defende que, para 
o psicanalista, “o principal obstáculo a um efeito cômico é a 
existência de um afeto penoso: dor ou qualquer mal, psíquico 
ou moral” (MINOIS, 2003, p. 526); é a tarefa do riso perpassar 
esse afeto de qualquer sorte. Em resumo, segundo a teoria 
freudiana, o riso é possível pois permite que os afetos sociais 
– as interdições, de forma geral – sejam burladas; ele permite 
expressar, por meio de um processo inconsciente, o que não 
poderia ser dito conscientemente.

1.3. diTos Prosaicos e PoéTicos

Há, claramente, uma diferença gritante entre os teóricos 
clássicos e renascentistas e os teóricos do período moderno: 
para estes, não está mais em questão definir uma natureza 
fundamental do riso; nas palavras de E. Saliba (2002), “não se 
trata mais, como nas teorias clássicas, de descobrir a ‘essência’ 
do risível, pois, afinal, é na sociedade que se acha a resposta, não 
na natureza humana” (p. 22, grifo nosso). Isto é, parafraseando 
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as teorias modernas, o riso não possui um caráter essencial, 
um “motivo” ou “emoção” única e fundamental que o suscita: 
o riso é social e culturalmente contingente. Para o historiador 
brasileiro, a questão é ainda mais profunda: autores modernos 
como Freud, Bergson e L. Pirandello (dramaturgo italiano) 
“mostraram, cada um à sua maneira, que o riso não tem 
essência e sim uma história, tornando todas as definições 
tão triviais quanto as que encontramos nos dicionários e 
enciclopédias” (idem, p. 21). Em poucas palavras, ri-se de 
maneiras diferentes em épocas diferentes.

Um autor contemporâneo que inflexiona esse aspecto 
no riso é V. Propp (1992). O filólogo russo defende que a 
derrisão precisa de um sujeito que ri e de um objeto – de 
ordem humanizada – sobre o qual este riso recai. No entanto, 
ressalva, “o nexo entre o efeito cômico e a pessoa que ri não é 
obrigatório nem natural. Lá, onde um ri, o outro não ri” (PROPP, 
1992, p. 31, grifo nosso). O ato de rir não diz mais respeito 
apenas a um grupo, mas também a indivíduos, à subjetividade. 
Em consequência, o valor social do riso passa a ser alterado: 
se a mudança do riso pode ser individual, entre um e outro, é 
porque a produção do riso responde à ordem cultural: histórica, 
social e pessoal. Fazendo contraponto a Bergson, as causas do 
riso, para Propp, em uma mesma sociedade, são diferentes, 
não apenas em diferentes épocas ou sociedades, mas até 
mesmo no nível pessoal, subjetivo. O cômico e sua expressão 
variam de cada camada social para camada social, de sujeito para 
sujeito. É possível dizer, inclusive, que Propp (1992) delega 
ao riso certa alteridade, mesmo que não use o termo: “cada 
época e cada povo possui seu próprio e específico sentido do 
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humor e de cômico, que às vezes é incompreensível e inacessível 
em outras épocas” (p. 32, grifo nosso).

Esta é uma abordagem muito interessante e, de fato, os 
estudos linguísticos, históricos e filosóficos contemporâneos 
apontam para esta mesma direção. No entanto, é cabível, 
como defendem os próprios Freud e Bergson, discutir se há, 
no riso, ainda alguma questão de estrutura, das suas formas 
de enunciação. Os chistes, por exemplo, são agrupados pelo 
psicanalista, como vimos, entre outras coisas, por serem 
inocentes ou tendenciosos; os primeiros são aqueles que produzem 
prazer apenas pela técnica empregada, os outros, (também) 
pelo conteúdo que transmitem. A este respeito, a pragmaticista 
D. Chiaro define quais as competências necessárias para 
a compreensão de um enunciado engraçado: “we can thus 
say that three systems interact with each other in order to 
make up the sort of competence required in order to get a 
joke: linguistic, sociocultural and ‘poetic’” (CHIARO, 1992, 
p. 13). Isto é, está na organicidade dos enunciados risíveis 
tanto o aspecto cultural quanto a poética, a manipulação dos 
elementos da língua.

Em outras palavras, é preciso distinguir, como sugere 
Bergson,

a comicidade que a linguagem exprime da comicidade que a 
linguagem cria. A rigor, a primeira pode ser traduzida de uma 
língua para outra, com a possibilidade de perder a maior parte 
de seu brilho ao passar para uma sociedade nova, diferente 
em termos de costumes, literatura, e, sobretudo, associação 
de ideias. Mas a segunda é geralmente intraduzível. Ela deve 
tudo o que é à estrutura da frase ou à escolha das palavras. 
Não constata, por meio da linguagem, certas distrações 
particulares dos homens ou dos acontecimentos; destaca as 
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distrações da linguagem em si. É a própria linguagem, aqui, 
que se torna cômica (2001, p. 77).

Há, portanto, dois tipos diferentes de riso verbal: aquele que 
se baseia no imaginário simbólico – um riso social, histórico, 
cultural – de um determinado grupo de pessoas, e aquele que 
é “apenas” um jogo de palavras, que se relaciona mais com 
uma memória linguística e com o equívoco permitido pela 
própria enunciação discursiva (abordaremos estas questões 
nos capítulos que seguem). Chiaro, retomando o linguista 
pragmático americano C. Hockett, denomina estes dois tipos 
de enunciados engraçados como ‘prosaicos’ e ‘poéticos’: 
“while prosaic jokes play on some aspect or other of world 
knowledge, poetic jokes simply play with the language itself” (1992, 
p. 14, grifo nosso).

No enunciado (4) destacado no subcapítulo anterior, por 
exemplo, encontramos uma brincadeira6 do tipo poética: a 
ruptura de expectativa ocorre pelo jogo de palavra com os dois 
sentidos de “cair”, quando aplicado à matemática e à política. 
Observemos agora o outro caso, de uma brincadeira prosaica:

(5) “Me casei à toa”, lamenta Aécio Neves
Juiz de Fora – Inconsolável após a divulgação do 
resultado das eleições, o senador tucano Aécio Neves 
abraçou os amigos Ronaldo Fenômeno, Alexandre 
Accioly e Fred, e lamentou: “Me casei à toa. Me casei 
à toa”, repetia.

Em contrapartida ao enunciado anterior, neste não há 
nenhum jogo de linguagem aparente. Para compreendermos 
este enunciado e tornarmos evidente sua graça, é necessário 
que resolvamos o seu quebra cabeça, como propõe Chiaro 
(1992), remontando às circunstâncias de sua produção: dessa 

6 Optamos traduzir joke 
por brincadeira por 
dois motivos: primei-
ro, pois existe, em in-
glês, a oposição entre 
joke e pun, sendo pun 
mais próximo ao vocá-
bulo “piada”; segundo, 
porque traduzir por 
piada não seria ade-
quado, pois os textos 
analisados não se en-
quadram propriamen-
te nesse hipergênero.
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forma, é preciso que (a) saibamos que Aécio Neves concorreu 
à presidência em 2014 e perdeu, que (b) retomemos a 
personalidade de Aécio Neves, considerado “mulherengo” 
e “playboy”, e, por fim, que (c) compartilhemos a ideia da 
figura “idônea” do político, “homem de família”, casado, com 
filhos. Assim, a brincadeira pode ser interpretada como tal: 
que Aécio Neves teria se casado apenas para encaixar-se nessa 
figura esperada do político, e que, por ter perdido, não teria 
valido a pena abandonar seu antigo estilo de vida.

1.4. ruPTuras e narraTivas do riso.

Quando falamos em ditos engraçados “prosaicos” e 
“poéticos”, sobre rir de “alguém” ou da própria língua, 
uma questão subjacente é o que motiva a fruição do riso, 
em qualquer uma de suas apresentações. Isto é, se, afinal, o 
riso está, ou não, necessariamente ligado a uma degradação 
da imagem do outro. Esta associação entre o prazer de rir 
e a desgraça alheia, como já vimos, é base de uma longa 
discussão nas teorias do humor. Propp (1992), em sua crítica 
ao pensamento de Bergson e seus contemporâneos, defende 
que o riso possui duas formas de expressão: a cômica e a 
humorística: na primeira, há uma clara distinção entre aquele 
que ri e aquele que é objeto do riso; no segundo, não há esse 
distanciamento, não é possível distinguir um alvo do riso.

Para o filólogo russo, o cômico “encerra dentro de si, 
declarado ou velado, um matiz de zombaria, suscitado por 
alguns defeitos daquilo ou de quem se ri” (PROPP, 1992 p. 
152). Neste caso, o sujeito que ri e o objeto do riso estão 
em lados opostos da interação enunciativa cômica. Para ele, 
o riso de zombaria é o mais frequente, e, portanto, o “tipo 
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fundamental de riso e que todos os outros tipos encontram-se 
muito mais raramente” (idem, p. 151). O segundo tipo de riso, 
o não derrisório, é definido inicialmente em um contraponto 
ao primeiro: a derrisão provocaria um riso “mau”, enquanto 
o riso de outras estâncias seria o riso “bom”. Como já 
dissemos, muitos nomes já foram dados a essa outra forma de 
rir: de alegria, de surpresa, de prazer, ou inclusive o próprio 
contraponto de “bom”. Propp, no entanto, traz outro termo 
para a discussão: nomeia de comicidade a derrisão, isto é, 
o deslocamento e distanciamento entre o sujeito que ri e o 
objeto risível; argumenta, no entanto, que é somente o termo 
humor que pode ser empregado quando sujeito e objeto estão 
do mesmo lado, quando não há mais distanciamento. De 
certa forma, Propp concebe humor como uma afinidade 
ou identificação daquele que enuncia com o objeto do seu 
enunciado. O filólogo russo, nesta linha de pensamento, 
aponta que o humor é uma “disposição de espírito que em nossas 
relações com os outros, pela manifestação exterior de pequenos 
defeitos, nos deixa entrever uma natureza internamente positiva. 
Este tipo de humor nasce de uma inclinação benevolente” 
(idem, p. 152, grifo nosso). É um riso que nasce de uma 
disposição de natureza positiva.

Freud (1977) explora essas relações a partir das emoções 
humanas: o cômico é rir do outro; o humor, rir de nossas 
próprias aflições. Enquanto o afeto pelo objeto escarnecido 
atrapalha a fruição do riso cômico, “o humor é um meio 
de obter prazer apesar dos afetos dolorosos que interferem 
com ele” (FREUD, 1977, p. 257). Em termos linguísticos, 
explorados pelo psicanalista, a comicidade é exterior, perpassa 
uma terceira pessoa, objeto da derrisão; o humorístico 
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completa seu curso dentro da própria pessoa que ri, encera 
no enunciador o seu percurso emotivo. Na interpretação 
de Minois, “o humor é, assim, um processo de defesa que 
impede a eclosão do desprazer. Ao contrário do processo de 
recalque, ele não procura subtrair da consciência o elemento 
penoso, mas transforma em prazer a energia já acumulada 
para enfrentar a dor” (2003, p. 526-527).

Cabe, no entanto, uma ressalva: não há correlação entre 
ditos prosaicos e poéticos e a comicidade e o humorismo; 
i.e., de maneira mais objetiva, a separação prosaico/poético 
diz respeito ao conteúdo que fundamenta o riso, enquanto 
comicidade/humorismo abrange a relação entre quem ri e o 
objeto deste riso. Vejamos um exemplo humorístico, citado 
por Freud:

(6) “Um vagabundo que estava sendo levado à execução 
em uma segunda-feira comentou: ‘É, a semana está 
começando otimamente’” (p. 258).

Pode-se entender esse enunciado de duas formas: a 
primeira, improvável, que o “vagabundo” não compreende 
o que é uma execução; ou, a segunda, que ele está ironizando 
a própria situação.  De qualquer forma, há uma quebra com 
a expectativa daquilo que se espera (a) de uma execução, 
por parte do executado, e (b) do que se espera do próprio 
executado, frente a sua morte. Isto é, ele supera o afeto penoso 
de sua morte rindo de sua própria situação. É, portanto, um 
dito prosaico, ele ri de sua morte iminente; no entanto, não 
é possível identificar esse riso como derrisório, ele não faz a 
si mesmo de ridículo: é apenas uma constatação espirituosa 
sobre a própria tragédia. Retomemos às desnotícias. Se 
projetarmos essa concepção de comicidade e humorismo em 
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nossos textos do The Piauí Herald, um fenômeno interessante 
se evidencia. Há uma certa contradição, acreditamos, em 
estabelecer a totalidade dos enunciados das desnotícias em 
um dos polos opostos do “bom” e “mau” riso. Não fica claro, 
nas leituras do corpus, quem ou o que estaria sendo zombado 
pelos enunciados.

(7) Petrobras anuncia descoberta de nova bacia 
fisiológica
[...] Graça Foster foi ao Congresso para detalhar o 
projeto de exploração do tesouro submerso. “Só no 
setor de RH são milhares de quilômetros cúbicos 
que podem ser preenchidos pelos fósseis do PMDB. 
Sem falar numa riquíssima bacia anexa à diretoria. O 
Brasil só tem a ganhar”, comemorou. Eufórico Luiz 
Inácio da Silva, ex-presidente em exercício, salientou 
que o Brasil está perto de ser autossuficiente em 
fisiologismo. “Podemos exportar tecnologia para a 
Venezuela”, completou.

No trecho acima, o lexema “bacia fisiológica”, por 
exemplo, provoca um deslocamento de sentido: o fisiologismo, 
prática política comum (principalmente envolvendo políticos 
do PMDB) seria agora um qualidade físico-geológica, podendo 
ser descoberta: isto é, poderia traduzir-se como o achado de 
uma “nova fonte física de fisiologismo”. Esse uso “indevido”, 
e o conhecimento do abuso dessa prática, evocam o sentido 
humorístico. No entanto, não conseguimos distinguir um 
objeto alvo dos enunciados humorísticos, apenas o incômodo 
com a incongruência da situação.

Neste sentido, o humorismo é o sentimento do contrário, 
que nega o sentimento inicial cômico, que o segue como uma 
sombra; o humorismo é, portanto, “a reflexão que se exercita 
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antes ou depois do fato cômico, conservando a possibilidade 
do contrário mais eliminando o nosso distanciamento e a nossa 
superioridade” (SALIBA, 2002, p. 25). Fruto dessa reflexão 
exterior ao fato cômico é o estranhamento: todas as coisas 
que nos são familiares são postas em um contexto estranho e 
desconhecido, rompe-se com o senso comum e o inesperado 
é evocado; por conta disso, “o humor se transforma numa 
estratégia de desfamiliarização”, na qual “eu devo demonstrar 
o que me acontece como se não acontecesse comigo, ou 
como se não fosse verdade, ou como se acontecesse verdadeiramente 
com os outros” (idem, p. 26, grifo nosso). Saliba defende que a 
atitude humorística é desmistificadora por excelência: frente 
à impossibilidade de deter o fluxo da vida pela lógica, isso é, 
de apreendê-la logicamente, “o humorista”, no momento que 
as formas lógicas tentam deter e paralisar esse fluxo, “mostra 
que elas não se sustentam e revelam o que elas são: máscaras” 
(idem, p. 27), levando ao máximo o sentimento do contrário. 
Nas palavras de Saliba,

podemos caracterizar a representação humorística, portanto, 
como aquele esforço inaudito de desmascarar o real, de captar 
o indizível, de surpreender o engano ilusório dos gestos 
estáveis e de recolher, enfim, as rebarbas das temporalidades 
que a história, no seu constructo racional, foi deixando para 
trás (2002, p. 29).

O riso humorístico, portanto, é uma forma outra de 
apreensão do real – como dizia Freud, possibilita a veiculação 
de discursos proibidos. Em uma perspectiva discursiva, 
portanto, o riso se apresenta como um campo fortuito para 
compreensão da dinâmica discursiva de uma sociedade ou 
época. Como aponta Saliba, o riso é da ordem da discordância, 
dissonância, da contravenção, que “brota exatamente do 
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contraste, da estranheza, e da criação de novos significados” 
(2002, p. 17) – em termos de discurso, ele se aproveita da 
falha, do discurso fundado também no equívoco.
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caPíTulo 2: as desnoTícias e a MeMória 
discursiva7

Repara bem no que não digo
Leminski

D. Chiaro, ao discutir a diferença entre as brincadeiras 
prosaicas e poéticas, defende que “any joke, whether it 
contains a pun or not, by the very nature of its verbalization, 
necessarily plays on language” (1992, p. 15, grifo nosso); i.e., pelo 
simples efeito de ser um enunciado, qualquer dito engraçado 
necessariamente atua na (ou pela) linguagem, independente se 
esta é ou não o foco de sua brincadeira. Em termos discursivos, 
qualquer brincadeira depende do reconhecimento de seu 
conteúdo simbólico: “not everybody is amused by the same 
things and, what is more, over and above shared knowledge of 
whatever type, finding something funny relies on a number of 
subjective variables” (idem, p. 15). O que nos leva à questão 
central deste capítulo: para ver graça nos enunciados das 
desnotícias do Piauí Herald é necessário que se reconheça, que 
se retome alguns conhecimentos sobre o mundo, que certa 
memória subjetiva seja evocada.

Assumimos como pressuposto para este trabalho que 
as desnotícias do The Piauí Herald parodiam tanto o gênero 
discursivo notícia quanto os acontecimentos narrados por 
este gênero (a ver, no Capítulo 4). Está, portanto, no cerne 
das produções destas desnotícias a relação mnemônica com 

7 Uma primeira ver-
são deste capítulo foi 
apresentada como co-
municação oral no 11º 
Seminário de Pesquisa 
de Graduação, do Ins-
tituto de Estudos da 
Linguagem/Unicamp, 
e publicada na revista 
do mesmo seminário.
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eventos passados e com sua narrativa – seja no como foi, seja 
no que foi narrado. Retomando as mesmas características 
apontadas sobre a obviedade do gênero desnotícia, podemos 
mostrar seu caráter paródico. A questão do nome Herald, 
presente em jornais consagrados de diversos países, e a 
remissão das desnotícias a fatos noticiados e temporalmente 
próximos à postagem são demonstrações claras da relação 
intertextual estabelecida, pelo jogo que fazem em relação à 
reconstrução de fatos dados como conhecidos. Como visto, 
apenas a intertextualidade não é suficiente. É preciso também 
que os discursos originais sejam subvertidos. Nesse quesito, 
o slogan (“O blog do diário mais elegante do Brasil”) serve 
de indicativo, pois enuncia como característica distintiva do 
periódico a elegância, e não o compromisso com a verdade e 
com os fatos. Desse outro modo o faz, por exemplo, a Folha de 
S. Paulo, cujo slogan é “um jornal a serviço do país8”, que nos 
leva a presumir que esse serviço seja de caráter informativo 
ou de denúncia e, por conseguinte, que o slogan de The 
Piauí Herald se enuncia contrariamente ao dos veículos de 
informação – característica que também pode ser observada 
na reformulação dos fatos, tornando-os falsos, subvertendo o 
suposto princípio jornalístico da verdade. 

Podemos ver que, pela construção paródica e suas 
exigências, a referência aos acontecimentos próximos à 
produção das desnotícias é um mecanismo essencial na 
construção de seus textos e, como veremos, da graça de seus 
enunciados. Portanto, as desnotícias exigem que seu leitor 
reconheça os fatos parodiados e as figuras neles referidas. Esse 
mecanismo textual, que opera pela remissão, é nomeado 

8 http://www.folha.
uol.com.br/ (Acesso 
em 30/10/2014, às 
03h29).
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por diversas teorias, tal qual a Linguística Textual, como 
conhecimento prévio.

Considerando a tese do conhecimento prévio como 
ingrediente de leitura, textos humorísticos como as desnotícias 
esperam que o leitor conheça aspectos específicos do contexto 
ao qual estes textos remetem. Essa não é uma característica 
restrita aos textos humorísticos; em textos publicitários 
ou jornalísticos, por exemplo, é muito comum o uso desse 
mecanismo. A propaganda da bebida energética Red Bull é 
um bom exemplo desse fenômeno: como slogan para suas 
campanhas, a marca exibe o seguinte enunciado: “Red Bull 
te dá asas9”. Se o leitor entender “dar asas” literalmente – 
como é ilustrado, também, nas propagandas televisivas – não 
apreenderá os sentidos totais intencionados pela propaganda, 
além, é claro, de sentir certo estranhamento, uma vez que não 
é verossímil que uma bebida possa prover asas a alguém. No 
entanto, se o leitor compreender “ganhar asas” como uma 
metáfora bastante comum de “liberdade”, poderá construir 
o significado do enunciado como “Red Bull te dá a liberdade 
necessária para fazer aquilo que quiser ou precisar fazer”. Para 
o corpus que nos propusemos a analisar, se torna essencial 
que se reconheçam as remissões intertextuais feitas pelas 
desnotícias, uma vez que, se não forem feitas, não só os textos 
se tornarão absurdos (o que, por si só, não impede que sejam 
engraçados, como veremos mais à frente), como não serão 
lidos como humorísticos. De modo a ilustrar esse processo, 
comentaremos o trecho abaixo:

(8) Serra convidou Dilma para um churrasco diferenciado 
em Higienópolis.

9 http://energydrink-
b r . r e d b u l l . c o m / 
(Acessado em 
26/10/2014, às 
22h54).
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Neste caso, o texto alude a um fato ocorrido em 2011 por 
meio da expressão “churrasco diferenciado”: moradores de 
Higienópolis, bairro nobre da cidade de São Paulo, contestaram 
a construção de uma estação de metrô na região, pois 
esta atrairia gente “diferenciada” (leia-se, pobre ou de baixa 
renda), o que não seria “desejável”. Em protesto contra esta 
contestação, foi organizado um evento, intitulado “churrasco 
de gente diferenciada”, no qual centenas de pessoas se 
encontraram nas ruas do mesmo bairro para um churrasco, 
em uma manifestação de teor bastante popular. Esse evento 
pode ser considerado a partir da oposição entre ricos e 
pobres, entre a elite e o povo. A mesma oposição é, de certa 
forma, atribuída às figuras de Serra e Dilma, na medida em 
que aquele é associado à “classe média/alta” e esta às classes 
“mais populares”. Sendo assim, é precisamente esta junção 
inesperada, aludindo aos fatos expostos, que culmina no riso 
humorístico.

Este capítulo se dedicará a análise do funcionamento 
da memória nos ditos humorísticos das desnotícias da Piauí 
Herald. No entanto, como o aporte teórico deste trabalho 
fundamenta-se na teoria francesa da Análise do Discurso, é 
preciso rever o conceito de conhecimento prévio. Para tal, a AD 
elaborou o conceito de memória discursiva, e é nossa tese que 
é a partir dessa memória – compartilhada por seus leitores 
– que os textos de nosso corpus baseiam seus enunciados 
humorísticos.

2.1. MeMória discursiva

Consta no Dicionário de Análise do Discurso, de P. Charaudeau 
e D. Maingueneau (2006), que todo discurso é “dominado pela 



5 1

memória de outros discursos” (2006, p. 325), não sendo uma 
característica exclusiva, portanto, das desnotícias. Segundo 
estes autores, são duas as memórias que tomam o discurso: 
a externa, que o coloca na filiação com outros discursos 
anteriores, e a interna, criada com o tempo, que relaciona 
os enunciados dentro de um mesmo discurso. Segundo 
outra autora, N. Brandão (2013), é a memória “que torna 
possível toda formação discursiva fazer circular formulações 
anteriores, já enunciadas”, que permite “o aparecimento, a 
rejeição ou a transformação de enunciados pertencentes a 
formações discursivas historicamente contíguas” (2013, p. 
95-96). No entanto – e este aspecto é de maior interesse para 
nós – não se pode conceber a memória como algo objetivo, 

como uma esfera plana, cujas bordas seriam transcendentais 
históricos e cujo conteúdo seria um sentido homogêneo, 
acumulado ao modo de um reservatório: é necessariamente 
um espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos 
e de retomadas, de conflitos de regularização [...] Um espaço 
de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos” 
(PÊCHEUX, 1999, p. 56).

É preciso considerar que nas reformulações mnemônicas 
dos enunciados há conflito, “contra-discursos”; que uma 
formação discursiva não assimila formulações anteriores 
tais como são, incólumes. A memória é heterogênea, e a 
remissão aos enunciados pode também subvertê-los. Como 
visto, um texto paródico estabelece-se a partir do interdiscurso, 
assumindo uma oposição responsiva de contrariedade a esses 
enunciados originais, retomando os termos de M. Bakhtin 
(1997). Quando consideramos, portanto, as desnotícias, é 
precisamente essa abertura para o conflito estabelecida pela 
memória que permite sua enunciação. Isto é, é a memória dos 
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acontecimentos e do gênero discursivo da notícia, operada 
por diferentes elementos discursivos, que permite à desnotícia 
narrar estes acontecimentos de uma perspectiva humorística 
(contra-discursiva). 

É nossa hipótese que o papel da memória discursiva se 
exerça de duas formas distintas. No caso: primeiro, a presença 
da memória do gênero notícia nos enunciados, associada à 
pretensão de noticiar um fato, e, em consequência disso, a 
presença da memória dos acontecimentos abordados nas 
desnotícias, bem como os discursos veiculados anteriormente 
sobre estes. A primeira será melhor explorada no capítulo 
seguinte (Capítulo 4). Agora, nos ocuparemos da segunda 
presença: dos acontecimentos relatados e dos discursos a eles 
correlatos. No que tange à seleção dos acontecimentos que 
serão parodiados, foi possível perceber que, em sua grande 
maioria, as brincadeiras das desnotícias baseavam-se naqueles 
mais temporalmente próximos à sua produção – o que se 
explica de forma prática, uma vez que os textos dependem 
que os leitores reconheçam as referências estabelecidas. Logo, 
as desnotícias remetem não apenas aos acontecimentos, mas 
também aos discursos produzidos sobre eles. Observemos o 
trecho a seguir:

(9) Após pedir a recontagem de votos eletrônicos das 
eleições 2014, a cúpula do PSDB elencou uma série de 
eventos que merecem investigação minuciosa. “Será 
que o Brasil tomou mesmo sete gols da Alemanha 
na Copa do Mundo?”, perguntou, sempre atilado, o 
senador Aloysio Nunes. “Há rumores de que o escore 
da partida foi de 16 a 1, mas o PT teria guardado na 
cueca nove gols excedentes”, acusou
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Em enunciados como este, pretende-se entender quais 
memórias são aludidas e como são utilizadas para o efeito 
humorístico. Neste exemplo, é preciso que o leitor reconheça 
que (a) em 2014 ocorreram eleições presidenciais polêmicas 
no Brasil; que (b) o PSDB (cujo candidato ficou em segundo 
lugar) pediu recontagem dos votos, ao ter perdido a eleição; 
que (c) o Brasil sediou a Copa Mundial de Futebol em 2014, 
perdendo para a Alemanha nas semifinais por sete gols a um; 
e, por fim, que (d) se reconheça o caso – já metafórico – do 
político que tentou fugir do Brasil com dinheiro escondido na 
cueca e que (e) o PT foi o partido que ganhou as eleições, o 
que o coloca como oposição direta ao PSDB. É entrelaçando 
e forjando relações como as aqui demonstradas, que 
acreditamos serem construídos os enunciados das desnotícias 
do Piauí Herald. Vejamos mais detalhadamente este seu 
funcionamento.

2.2. a cenTralidade do aconTeciMenTo na alusão

Em termos de teoria do riso, encontramos em Freud 
(1977) a descrição de uma técnica que, pode-se dizer, funciona 
a partir dessa remissão mnemônica, chamada por ele de “chiste 
por alusão”: segundo ele, “tratamos ainda uma vez da questão 
de representar alguma coisa, que não pode ser expressa 
diretamente” (p. 93). Esta técnica consiste na representação 
indireta de um elemento através de sua sugestão conceitual 
em outro: “é a substituição por algo que lhe seja vinculado em 
uma conexão conceptual” (idem, p. 94). O sucesso, por assim 
dizer, do chiste, cabe à habilidade de inferência e possibilidade 
de reconhecimento do leitor: “partindo da representação dada 
no chiste, reconstruímos o trajeto inverso através de uma 
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série de associações e inferências facilmente estabelecíveis” (idem, p. 
93, grifo nosso). É pelo prisma da técnica da alusão proposta 
por Freud – à luz da teoria discursiva –, portanto, que serão 
analisados os trechos neste capítulo. 

De maneira objetiva, todas as desnotícias do Piauí Herald 
baseiam-se (em maior ou menor grau) em acontecimentos 
ocorridos próximos à sua produção, como pudemos verificar 
nos enunciados analisados acima – característica também 
corroborada pelos trechos listados abaixo. Esta é uma 
qualidade importante, pois a contextualização próxima auxilia 
o leitor em seu processo de inferência e, por conseguinte, 
em sua compreensão tanto do caráter humorístico do texto 
quando do conteúdo humorístico expresso por ele. No 
entanto, cabe ressaltar que, por serem as desnotícias do blog 
compostas tanto por brincadeiras prosaicas como poéticas, 
não é sempre que o reconhecimento do acontecimento é 
objeto próprio da graça do enunciado, podendo servir apenas 
de base para que ela ocorra (como veremos mais detidamente 
no Capítulo 4).  Sobre o funcionamento alusivo, observemos 
as duas desnotícias a seguir. Comentarei, para cada enunciado, 
as remissões necessárias e como articulam-se como enunciado 
humorístico.

(10) José Serra elogia olheiras de Dilma
(11) ROMÊNIA PROFUNDA – Coberto de névoa e 

carisma em iguais proporções, José Serra despertou 
de um sono longuíssimo para comentar a paradinha 
de Dilma Rousseff em Portugal: “Eu, como a 
Vânia, como o Damião, como o Vlad, sou notívago 
especialista em olheiras. Fiquei comovido com as 
bolsas formadas debaixo dos olhos da presidenta”, 
sussurrou.
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(12)  Escondendo-se atrás de uma capa negra dos raios de 
sol que penetravam pela janela, Serra completou: “As 
olheiras de Dilma são o trabalho mais bem acabado 
do PT em 10 anos de governo”, disse e deu aquele 
sorrisinho.

(13) Assim que terminou seu pronunciamento, Serra 
retornou para os subterrâneos da Estação Transilvânia, 
na linha roxa do metrô.

Sobre o título desta primeira desnotícia, enunciado (10), a 
brincadeira exige, primeiro, o conhecimento das personagens 
públicas envolvidas na desnotícia enquanto indivíduos 
reais: “Dilma” e “José Serra”. Ri-se, neste enunciado, da 
relação estabelecida entre as palavras “elogia” e “olheiras”, 
usualmente incompatíveis. Para tal, é preciso inferir que (a) 
elogiar pressupõe ressaltar qualidades boas e (b) que olheiras 
são um sinal de cansaço, tidas como indesejáveis ou feias, o que 
torna a sugestão proposta no título incongruente, pois trata 
algo, a priori, ruim como algo bom. Isto já seria suficiente 
para a reconstrução do trajeto proposta por Freud. No 
entanto, há elementos periféricos que são retrabalhados nos 
enunciados seguintes: José Serra é usualmente conhecido por 
suas olheiras (o que, inclusive, lhe rendeu a alcunha de vampiro 
por Zé Simão, conhecido humorista que publica na Folha de S. 
Paulo). Secundariamente, que Dilma e Serra são antagonistas 
políticos, tendo disputado, em 2010, a presidência do Brasil, o 
que torna qualquer elogio improvável – elementos que apenas 
intensificam a incongruência do enunciado.

No enunciado (11), a alcunha e o elogio são também 
os elementos base para a formulação do enunciado. É 
preciso que o leitor remonte às características do universo 
vampiresco associadas a Serra, através dos termos “Vlad”, 
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“Romênia”, “notívago especialista [em olheiras]”, “névoa” 
e “sono longuíssimo”. É importante ressaltar, inclusive, que 
a caracterização vampiresca de Serra não se estabelece pelas 
possíveis qualidades positivas de sê-lo (longevidade, intensa 
vida sexual), mas sim pelos seus defeitos (parecer muito 
velho, cansado, um “morto-vivo”, “especialista em olheiras”). 
Assim, a figura de Serra se torna cada vez mais negativamente 
vampiresca, e o elogio, por conseguinte, cada vez mais 
discrepante: além de ser algo feio, as olheiras são características 
de um exausto e velho morto-vivo, situação também comumente 
indesejada. Há, ainda, no trecho “Eu, como a Vânia, como o 
Damião...” (em diante), uma referência a um vídeo eleitoral 
que circulou durante as eleições de 2010. Este enunciado, por 
ser um trecho poético, isto é, provocar riso pela ambiguidade 
da conjunção/verbo “como”, será melhor visto e analisado 
no Capítulo 4 – mencionamos apenas que o conhecimento 
desta propaganda eleitoral era necessário para a inferência do 
trecho e compreensão da ambiguidade.

Uma última remissão é articulada neste trecho, mote 
de toda a desnotícia: a alusão ao repouso não programado 
da presidente Dilma em Portugal, durante uma das viagens 
diplomáticas, enquanto voltava da Suíça e seguia para Cuba. 
Em sua estadia em Portugal, Dilma foi fotografada junto 
ao chef do restaurante em que jantou, aparecendo na foto 
com olheiras proeminentes, que serviram de base para 
os elogios de Serra em (10) e (12) – uma montagem dessa 
foto, inclusive, com a face de Serra substituindo a do chef, 
ilustrou esta desnotícia. Esta estadia foi bastante polêmica e 
de grande repercussão na imprensa nacional, gerando grande 
discussão sobre o uso do dinheiro público para fins pessoais, 
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culminando em um inquérito civil público (nunca processado) 
contra a presidenta. Continua, no enunciado (12), a alusão à 
figura vampiresca de Serra (ao colocá-lo escondendo-se do 
Sol), mas também às olheiras e à viagem à Portugal de Dilma. 
Destacando as olheiras, Serra supostamente afirma que “as 
olheiras de Dilma são o trabalho mais bem acabado do PT 
em 10 anos”. Neste trecho, cria-se o pré-construído que, para 
Serra, apresentar olheiras exuberantes é a melhor, ou a única 
atuação positiva pelo PT desde que assumiu o poder em 2002, 
com o antecessor de Dilma, o presidente Lula (possivelmente 
banalizando o trabalho da presidenta). No último trecho, 
enunciado (13), alude-se basicamente à alcunha vampiresca 
elaborada até então, através dos termos “Transilvânia” (região 
da Romênia à qual os vampiros são comumente associados), 
que passa a nomear uma Estação do metrô (aludindo também 
ao já citado caso da criação do metrô em Higienópolis e ao 
“churrasco diferenciado”); e através da associação com a cor 
roxa, comumente relacionada a rituais fúnebres, e, portanto, à 
morbidez própria ao “mundo dos vampiros”. 

Há, percorrendo toda a desnotícia, uma memória 
principal que é retrabalhada: a figura vampiresca, cansada, 
do senador José Serra. O mote da narrativa desnoticiosa, o 
acontecimento a ser parodiado gerador dessa narrativa, fica 
apenas implícito, através da foto e pela menção às olheiras de 
Dilma. O elo de todos os enunciados, portanto, é a memória 
da imagem de Serra: a partir dela são estabelecidas diversas 
associações, principalmente a partir de sua relação com a 
presidenta Dilma e seu partido, o PT. A graça dos enunciados 
baseia-se tanto na quebra da expectativa da imagem do 
político retratado quanto dos elogios propostos por essa 
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figura. Para deixar ainda mais claro o caráter mnemônico das 
brincadeiras das desnotícias, observemos agora a segunda 
desnotícia destacada, exposta. Ela, diferente da primeira, é 
a paródia direta de um acontecimento e seu contexto, eixos 
de toda a narrativa desnoticiosa. Exige, assim, certa memória 
discursiva, bem como a consideração de um certo material 
linguístico.

(14) Padilha estuda importar eleitores cubanos
(15) MARGINAL – Estacionado nas pesquisas eleitorais 

na faixa de 8%, Alexandre Padilha resolveu tomar 
medidas drásticas para conseguir um lugar no 
coração dos paulistanos. “Vou deixar a água acabar 
logo no primeiro dia de governo”, anunciou. Em 
seguida, tomado pelo Espírito Paulistano, acertou 
em cheio o coração do eleitor médio: “Se eleito, 
prometo aumentar os engarrafamentos”, discursou, 
provocando panelaços nos Jardins.

(16)  Após tentar, sem sucesso, fazer uma transfusão da 
popularidade de Lula, Padilha foi além: “Também me 
comprometo, pessoalmente, a desentortar todos os 
iPhones do Estado de São Paulo”, tuitou, enquanto 
lançava as bases do Bolsa Selfie.

(17)  Padilha reconheceu que os entraves da administração 
Haddad fizeram o sentimento antipaulista crescer 
dentro do PT.  “Estamos cogitando importar alguns 
milhões de eleitores cubanos”, completou.

Neste título, enunciado (14), é preciso que o leitor 
reconheça o programa “Mais Médicos”, proposto e 
coordenado por Padilha, que propunha a vinda de médicos 
cubanos para trabalhar em áreas carentes de serviço médico no 
Brasil. É também necessário que o leitor retome uma memória 
sobre Cuba, país que vive em um regime socialista, i.e., de 
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esquerda, portanto, sua associação com o PT na mídia e no 
imaginário de muitos brasileiros é frequente. Isto posto, caso 
fosse a manchete “Padilha estuda importar médicos cubanos”, 
ela poderia ser lida como real, visto que ocorreu de fato a 
vinda dos médicos cubanos ao Brasil. É, portanto, a palavra 
“eleitores”, então, a causa do estranhamento e do risível do 
enunciado. Quando ministro, Padilha trouxe médicos. Como 
candidato mal situado nas pesquisas, a narrativa desnoticiosa 
propõe que o ministro buscaria importar eleitores, o que é 
evidentemente impossível no nível dos fatos, e, portanto, o 
texto é absurdo, ou nonsense. Por isso, a memória de que 
médicos podem ser “importados”, mas eleitores não, é crucial 
para que o leitor perceba que se trata de uma desnotícia, e, 
portanto, humorística (ver abaixo o último trecho, em que a 
proposta da desnotícia é mais detalhada).

No enunciado (15), são várias as referências que 
devem ser inferidas pelo leitor: que (a) São Paulo enfrenta 
um problema crônico de engarrafamento na cidade; que 
(b) São Paulo enfrentou em 2014 uma gravíssima crise 
hídrica; que (c) esta crise, entre outras, foi agravada pela má 
administração do governador Geraldo Alckmin; que (d) este 
era o líder das pesquisas nas eleições de governador, apesar 
de sua má administração; e, por fim, (e) deveria retomar qual 
seria a postura normalmente esperada de um político, e, em 
contra partida, (f) o que é esperado pelos paulistas de seus 
governadores (enunciado através do “Espírito Paulistano”). 
Dessa forma, a graça desse enunciado resulta de suas 
incongruências: do teor das propostas, visto que o político 
normalmente buscaria resolver os problemas e não agravá-los, 
a fim de subir sua popularidade; e da reação paulistana frente 
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a “má” administração, uma vez que o espírito paulistano está 
tipicamente associado ao trabalho duro, ao esforço, ao fato de 
ser “a locomotiva do país”, enquanto o que é proposto pelo 
candidato vai em sentido contrário – como dito, em vez de 
resolver os problemas, ele os aumentaria.

A passagem “provocando panelaços nos Jardins” 
também tem sua graça. “Os Jardins” denota uma região 
rica na cidade de São Paulo, uma junção de ruas de bairros 
nobres. “Panelaço”, uma alusão originalmente relativa às 
manifestações populares ocorridas em Buenos Aires, não 
seria uma manifestação típica dos Jardins. Portanto, um 
panelaço promovido pelos habitantes dos Jardins vai contra 
as expectativas correntes. No entanto, pode haver aqui 
uma alusão a uma manifestação ocorrida na mesma região, 
mas, dessa vez, a favor do fechamento do MIS (Museu de 
Imagem e Som), porque este atrairia “pessoas indesejadas” 
(sic) – leia-se, populares – o que remete ao episódio ocorrido 
em Higienópolis, mencionado acima. Outra razão é que a 
frequência ao MIS causaria engarrafamentos, e perturbaria a 
paz dessa região de São Paulo. 

Em contraposição aos casos anteriores, que exigem um 
conhecimento genérico sobre os programas de governo, 
períodos eleitorais, e medidas administrativas, o enunciado 
(16) trabalha a memória de um conhecimento mais específico: 
o defeito dos aparelhos de celular “iPhone”, que, “entortavam” 
quando colocados no bolso da calça ou na bolsa. Há, portanto, 
dois elementos que tornam este enunciado risível: a promessa 
irrelevante, que não deveria estar entre as preocupações de 
um candidato a governador (que dá continuidade à narrativa 
incongruente do espírito paulistano), e o conhecimento 



6 1

específico sobre as características de um aparelho celular. O 
leitor “em geral” pode achar cômica a promessa irrelevante, 
mas o defeito do iPhone pode não ser de conhecimento dos 
mesmos leitores. 

Existem ainda dois outros elementos humorísticos 
presentes no enunciado (16): “transfusão de popularidade” 
e “Bolsa Selfie”. Em primeiro lugar, como pano de fundo 
desse enunciado, está a eleição de vários candidatos do PT 
que não tinham carreira política, e, portanto, popularidade. 
Os casos da presidenta Dilma e do prefeito Haddad são os 
mais conhecidos. A candidatura de Padilha obedeceria essa 
mesma lógica: a popularidade de Lula seria transferida para 
Padilha. Sendo o Padilha médico, a palavra “transfusão”, 
um termo médico, produz efeito de humor pelo inusitado 
de seu complemento – “popularidade”. Agora, o que há de 
engraçado em “bolsa selfie”? O governo do PT é associado 
à concessão de bolsas, evidentemente por causa do programa 
Bolsa Família. O exagero desse fato seria que qualquer 
categoria poderia receber uma bolsa, inclusive os que fazem 
“selfie” (julgo desnecessário explicar o que seja selfie). O 
que produziria um efeito de humor decorrente tipicamente 
da técnica do exagero. De novo, aqui, o candidato faria uma 
promessa improvável, impossível, irrelevante. O que é mais 
um argumento para confirmar que se trata de uma desnotícia. 
No último parágrafo, (17), retoma-se basicamente o que já foi 
dito a propósito do título (14).

Neste exemplo, o acontecimento (importação de 
mão de obra médica) e o contexto das eleições é mais 
objetivamente apresentado do que no caso inicial. A narrativa 
desnoticiosa parodia o acontecimento, trocando “mão de 
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obra” por “eleitores”, e desenvolve seus diversos enunciados 
humorísticos. Mesmo que de forma diferente, em ambas as 
desnotícias – e como ocorre em todas as publicações do blog 
– todas as brincadeiras têm como motivo um acontecimento 
real original, seja este implícito, como a viagem a Portugal e a 
foto no restaurante, seja mais explícito, como o programa Mais 
Médicos e as eleições a governador do estado de São Paulo. 
Cabe também fazer menção ao caráter desses acontecimentos: 
são sempre fatos que foram alvo de grande atenção, 
divulgados, noticiados e largamente comentados pelo público 
(inclusos os possíveis leitores do blog Piauí Herald). Assim, o 
caráter polêmico – entendido novamente segundo as teorias 
discursivas francesas – é o epicentro das reformulações: são 
sempre retomados acontecimentos que geraram algum tipo 
de divergência discursiva. É delegada ao leitor a proficiência 
de reconhecimento dessa memória aludida, resultando no 
sucesso, ou não, da leitura das desnotícias como um texto 
humorístico.

2.3. MeMória discursiva coMo enigMa

Segundo Freud (1977), em um chiste, é preciso que se 
diga apenas o necessário, que as técnicas empregadas sejam 
realizadas em enunciados breves para que não se perceba 
a inversão que será feita. Seria a lei estipulada por ele da 
brevidade ou da economia. Diz ele que, caso fossem apresentadas 
demasiadas informações no enunciado que se pretende 
chistoso, acabaria por se explicar o chiste em vez de apenas 
enunciá-lo. Podemos compreender os enunciados analisados 
acima, bem como as desnotícias do The Piauí Herald em geral, 
à luz dessa lei: as alusões são feitas apenas o suficiente para 
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o que o leitor consiga inferir e compreender o enunciado 
humorístico. É delegada, como disse acima, ao leitor toda a 
responsabilidade de compreensão da brincadeira.

Consideremos que só é possível rir de uma brincadeira 
alusiva se aquele que a lê ou ouve reconhece as sugestões 
inferidas: fazer parte de certa cultura ou momento histórico 
podem ser, portanto, decisivos. No entanto, pela lei da 
brevidade, a própria habilidade do leitor ou ouvinte é colocada 
em xeque, pois não basta apenas que ele tenha conhecimento 
sobre algo, mas que saiba inferir, naqueles elementos 
linguísticos que lhe foram apresentados, esses conhecimentos 
aludidos. Considerando as habilidades do leitor, Delia Chiaro 
(1992) propõe que “sociocultural restrictions, as well as being 
geographical or historical, may also be of an intellectual variety” 
(CHIARO, 1992, p. 13, grifo nosso). Isto posto, a brincadeira 
alusiva testaria a habilidade do leitor de identificar a referência, “it 
will only appeal to a limited audience who will have to unravel 
and actually work out a solution to the ‘joke’, rather as though 
they were solving a puzzle” (CHIARO, 1992, p. 13). 

As brincadeiras das desnotícias aqui analisadas, sejam 
prosaicas ou poéticas, funcionam como um enigma, a ser 
resolvido por aquele que lê. As desnotícias apresentam 
literalmente um teste intelectual àquele que se dispõe a lê-las: 
ele precisa resolver as inferências, colocá-las em relação, para 
enxergar o humor dos enunciados; e não só, precisa também 
perceber que esses enunciados são mentiras de propósitos 
humorísticos, não enunciados sérios jornalísticos. Este último 
teste ou caráter dos textos desnoticiosos será o tema de 
discussão de nosso capítulo seguinte.
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caPíTulo 3: enTe huMor e JornalisMo: a cena 
da enunciação10

A escrita, a rigor, só consegue imitar com 
perfeição a própria escrita

David Lodge

Humor e jornalismo caminham juntos já há um bom 
tempo. Seja com o início do new journalism e do jornalismo 
gonzo11, no fim da década de 60, começo de 70, nos Estados 
Unidos; seja de muito antes, já mesmo no jornalismo tradicional 
(hard journalism), com os (pequenos) espaços dedicados às 
anedotas, charges e tiras de história em quadrinho, como 
destacado na introdução desse trabalho. E. Saliba (2012), em 
sua incursão na produção humorística da belle époque brasileira 
e das décadas subsequentes, mostra como o riso nacional 
tem na comunicação social – abrangendo mais que apenas o 
jornalismo – parte de suas raízes e uma relação contínua de 
proximidade. Primeiro, com os folhetins, feitos por pequenas 
editoras, mas que recorriam ao campo jornalístico como 
fonte; depois, com os escritores/produtores, que dividiam 
seu tempo entre o jornalismo e o humorismo; e, por fim, com 
o desenvolvimento do campo radiofônico, em que programas 
humorísticos, educativos e jornalísticos dividiam as mesmas 
ondas.

Detendo-nos em nosso caso particular – as desnotícias 
do blog The Piauí Herald) –, essa imbricação entre imprensa e 

10 Uma primeira ver-
são deste capítulo foi 
apresentada como co-
municação oral no 12º 
Seminário de Pesquisa 
de Graduação, do Ins-
tituto de Estudos da 
Linguagem/Unicamp, 
e publicada na revista 
do mesmo seminário.
11 Estilo de narrativa 
jornalística no qual o 
narrador abandona 
uma pretensão de 
objetividade e mistura-
se à ação narrada.
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humorismo se torna muito mais fundamental, considerando 
que o blog onde são publicadas as desnotícias é parte do site 
da revista jornalística Piauí, e que os textos são formulações 
paródicas de notícias factuais – característica marcada em seu 
próprio nome. Essa relação íntima e crucial torna turvo algo 
que pensamos, anteriormente, ser claro: com novas leituras 
(GERSON, 2014; SILVEIRA, 2013), percebemos que a 
caracterização das desnotícias como produção humorística 
ou jornalística, com propósito cômico ou informativo, não é 
consenso nas discussões sobre o tema. Este capítulo, portanto, 
buscará debater esta questão, isto é, alocar a desnotícia em um 
campo discursivo.

Como observado anteriormente (Cap. 2), a grande questão 
dos enunciados das desnotícias é o recurso à memória discursiva, 
i.e., à capacidade de um discurso de circular, retomar, rejeitar 
ou transformar enunciados anteriores (BRANDÃO, 2013). A 
fim de compreender a retomada e transformação estabelecida 
entre notícia e desnotícia, exploraremos o conceito da cena 
de enunciação, de Maingueneau, atravessada pela noção 
bakhtiniana de gêneros do discurso. Partindo do pressuposto 
de que o humor se caracteriza como um campo discursivo 
(POSSENTI, 2010), i.e., um lugar heterogêneo determinado 
no universo discursivo que possui formações discursivas e 
discursos que seguem regras e delimitações próprias e 
similares (MAINGUENEAU, 2005), nosso trabalho neste 
texto se voltará para compreender qual é esse Outro (discurso, 
gênero ou campo discursivo) da desnotícia, e em qual campo 
discursivo ela se constitui. Para tal, exploraremos o conceito 
elaborado por Maingueneau (2000, 2006, 2014) de cena de 
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enunciação, e sua tripla divisão, entre cena englobante, cena genérica 
e cenografia.

Isto posto, ao propor a cena da enunciação, Maingueneau 
dialoga com conceitos-chave da teoria enunciativa de 
Bakhtin. Este, assim como o analista do discurso, rejeita 
a concepção estruturalista, ou puramente linguística, da 
comunicação verbal: a enunciação deve ser estudada em 
sua realização concreta, para Bakhtin (1997), e cenográfica, 
para Maingueneau. Isto é, o ato enunciativo deve levar em 
conta tanto os elementos da língua, bem como a formação 
discursiva dos coenunciadores. Vejamos, primeiro, a guinada 
enunciativa proposta por Bakhtin.

3.1. coMunicação verbal e gênero do discurso

Uma problemática presente na linguística moderna 
desde sua formação é a compreensão da comunicação verbal 
– enfim, não há outro motivo para falarmos que não nos 
comunicar. Foram muitos os esquemas já apresentados para 
retratá-la, e talvez o mais canônico tenha sido o esquema 
estruturalista, proposto por Jakobson (2010): a comunicação 
se estabeleceria a partir de um remetente (falante/codificador), 
que envia uma mensagem, postulada através de um código, por 
meio de um canal, para seu destinatário (ouvinte/decodificador). 
No entanto, como propõem outras teorias linguísticas – 
contemporâneas e posteriores à escola de Praga –, esse 
esquema está longe de refletir a totalidade da enunciação. Nas 
palavras de Bakhtin (1997), “a língua penetra na vida através 
dos enunciados concretos que a realizam, e é também através 
dos enunciados concretos que a vida penetra a língua” (p. 
282). É preciso, portanto, estudar a enunciação na concretude 
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em que o enunciado penetra na vida e é penetrado por ela. 
Isto é, é preciso estudar o enunciado em sua realização social, 
discursiva – não em um esquema de abstração formal: “a fala 
só existe, na realidade, na forma concreta dos enunciados de 
um indivíduo [...]. O discurso se molda sempre à forma do 
enunciado que pertence a um sujeito falante e não pode existir 
fora dessa forma” (idem, p. 293).

Em um de seus escritos mais antigo, de data desconhecida 
mas publicado postumamente originalmente apenas em 
1979, Bakhtin (1997) questiona não apenas o esquema 
de comunicação de Jakobson, mas todos os esquemas 
de produção de sentido através da comunicação verbal 
propostos até então. O filósofo russo critica vigorosamente 
seus contemporâneos linguistas, ao dizer que

nos cursos de linguística geral (até nos cursos sérios como 
os de Saussure), os estudiosos comprazem-se em representar 
os dois parceiros da comunicação verbal, o locutor e o 
ouvinte (quem recebe a fala), por meio de um esquema dos 
processos ativos da fala no locutor e dos processos passivos de 
percepção e de compreensão da fala no ouvinte. Não se pode 
dizer que esses esquemas são errados e não correspondem a 
certos aspectos reais, mas quando estes esquemas pretendem 
representar o todo real da comunicação verbal se transformam 
em ficção científica (BAKHTIN, 1997, p. 290, grifos do autor).

Escapam a essas representações da comunicação verbal, 
dentre outras coisas, a realização real dos enunciados: que 
são formulados por sujeitos, para fins determinados, destinados 
a remetentes específicos. O papel discursivo, em termos da 
AD, está apagado. Como analisa Bakhtin, “o resultado é que 
o esquema distorce o quadro real da comunicação verbal 
cujos princípios essenciais são eliminados. O papel ativo do 
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outro no processo da comunicação verbal fica minimizado ao 
extremo” (idem, p.  292, grifo em negrito nosso). É contra essas 
concepções que o autor russo propõe a enunciação responsiva, e, 
principalmente, de nosso maior interesse, os gêneros do discurso. 
Como defende, as mais variadas esferas da atividade humana 
estão sempre relacionas, de uma forma ou de outra, com a 
utilização da língua, logo, “não é de surpreender que o caráter 
e os modos dessa utilização sejam tão variados como as 
próprias esferas da atividade humana” (idem, p. 279). Assim, 
essa utilização consuma-se em formas de enunciados únicos 
e concretos, partindo de sujeitos inseridos em uma esfera12 da 
atividade humana. 

O enunciado, portanto, é reflexo das condições 
específicas de sua enunciação, bem como da finalidade de cada 
esfera, e não apenas pelo seu conteúdo ou sua seleção dos 
recursos da língua (ou estilo): “estes três elementos (conteúdo 
temático, estilo e construção composicional) fundem-se 
indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são 
marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação” 
(idem, p. 279). Isto é, Bakhtin situa a problemática da 
enunciação em sua realização concreta: o enunciado não é 
mais determinado apenas pela ação de um sujeito falante 
e de seu conhecimento da língua, mas pensando o conteúdo 
de seu enunciado, os propósitos do campo social de onde 
enuncia e, também, o outro de seu enunciado: aquele que deve 
interpretá-lo: “qualquer enunciado considerado isoladamente 
é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua 
elabora tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que 
denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 1997, p. 279).

12 Interessante destacar 
que, em traduções 
mais contemporâneas, 
como de Paulo 
Bezerra, o que 
anteriormente foi 
traduzido do francês 
como esfera, é, agora, 
traduzido como campo 
( C AVA L C A N T I , 
2013).
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Maingueneau, é possível dizer, não só incorpora em sua 
visão da realização enunciativo a noção de gênero do discurso 
(para ele, cena genérica). Ele também se propõe a estudar a 
enunciação como uma realização discursiva determinada no 
e legitimada pelo ato enunciativo. Vejamos, abaixo, como 
o analista do discurso francês se inspira nas áreas cênicas e 
jurídicas para compor o seu “quadro enunciativo”.

3.2. a cena enunciaTiva e a cenograFia

Reinterpretando Bakhtin, por um lado, e, por outro, 
buscando fugir das concepções sociológica e estritamente 
linguística de situação de comunicação ou de enunciação, D. 
Maingueneau (2000) propõe que a enunciação seja apreendida 
como uma cena. Diz ele que o “texto não é um conjunto 
de signos inertes, mas o rastro deixado por um discurso em 
que a fala é encenada” (p. 85, grifo do autor); isto é, uma 
produção textual se define pelas marcas linguísticas internas 
e mostradas, no sentido pragmático, que delegam papéis aos 
referenciais e dêiticos da enunciação. Tal cena se apresenta 
em três partes distintas, que determinam os papéis dos 
enunciadores e enunciatários e como estes serão interpelados; 
são elas a cena englobante, cena genérica (que juntas formam o 
quadro cênico) e a cenografia.

Maingueneau (2000) argumenta que a cena englobante 
corresponde ao tipo de discurso enunciado, determinado 
temporalmente pela inscrição dos sujeitos na história. Isto 
é, quando enunciamos, nos situamos em um tipo discurso 
específico para que sejamos interpretados, como o filosófico, 
político, humorístico, jornalístico, publicitário etc., dadas as 
possibilidades da sociedade na qual se enuncia. No entanto, 
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diz o autor que a cena englobante não é suficiente, pois “um 
coenunciador não está tratando com o político ou com o 
filosófico em geral, mas sim com gêneros de discurso particulares” 
(p. 86, grifo do autor). Para Maingueneau (2014), nossa 
personalidade é um tecido de múltiplos “papéis”, atribuídos 
a nós pela enunciação, i.e., “encontramo-nos sempre 
confrontados com o paradoxo de uma teatralidade da qual 
não podemos sair” (p. 118). Para tais papéis, recorre-se à cena 
genérica, correspondente a cada gênero discursivo, que define 
para si – e, por conseguinte, para os coenunciadores – seus 
próprios papéis. Essas duas cenas formam conjuntamente o 
quadro cênico, que é ao mesmo tempo quadro e processo: “o espaço 
bem delimitado no qual são representadas as peças […], e as 
sequências das ações, verbais e não verbais que habitam esse 
espaço” (idem, p. 117).

No entanto, quando interpelados por um enunciado, 
não nos confrontamos com seu quadro cênico diretamente, 
mas sim com a cenografia que o envolve (MAINGUENEAU, 
2006). Cenografia, deste modo, é a encenação efetiva pela 
qual a enunciação se apresenta; é o desenrolar da enunciação 
que legitima e é legitimado pelo discurso. Ela pressupõe um 
enlaçamento paradoxal; nas palavras de Maingueneau:

a noção de “cenografia” adiciona ao caráter teatral de “cena” a 
dimensão da grafia. Essa “-grafia” não remete a uma oposição 
empírica entre suporte oral e suporte gráfico, mas a um 
processo fundador, à inscrição legitimadora de um texto, em 
sua dupla relação com a memória de uma enunciação que 
se situa na filiação de outras enunciações e que reivindica 
um certo tipo de reemprego. A grafia é aqui tanto quadro 
como processo; logo, a cenografia está tanto montante como 
a jusante da obra: é a cena de fala que o discurso pressupõe 
para poder ser enunciado e que em troca ele precisa validar 
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através de sua própria enunciação. A situação no interior da 
qual a obra é enunciada não é um quadro preestabelecido 
e fixo; ela está tanto a montante como a jusante da obra 
porque deve ser validada pelo próprio enunciado que permite 
manifestar. Aquilo que o texto diz pressupõe uma cena de 
fala determinada que ele precisa validar mediante sua própria 
enunciação (MAINGUENEAU, 2006, p. 253, grifos em 
negrito nossos).

É por meio da “armadilha” pela qual a cenografia aprisiona 
o leitor, colocando em segundo plano o quadro cênico 
constituinte da enunciação, que se legitimam a enunciação, 
o enunciador e o coenunciador: “todo discurso, por sua 
manifestação mesma, pretende convencer instituindo a cena 
de enunciação que o legitima” (MAINGUENEAU, 2000, p. 
87). Para compreendermos a cena enunciativa da desnotícia, i.e., 
como ela se utiliza, através da paródia, dos elementos da notícia 
para construir, atribuir papéis aos coenunciadores e legitimar-
se, é necessário, primeiro, entender como são produzidas 
as notícias. Para compreensão da produção jornalística, nos 
basearemos em um manual, por assim dizer, introdutório 
ao jornalismo; mesmo sendo um texto de introdução, aqui 
cumpre a função para o qual é necessitado. Dos diversos tipos 
de textos – que podemos entender como gêneros de discurso 
– que Rudin e Ibbotson (2008) propõem em seu livro, é a 
hard news, ou notícia factual, que mais nos interessa, pois trata, 
como o próprio nome diz, do relato de acontecimentos, e são o 
tipo mais tradicional de jornalismo.

3.3. a esTruTura JornalísTica da noTícia

Segundo os autores, são diversas as fontes das notícias 
factuais, entre eles “a maioria dos acontecimentos diários, 
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como fatos políticos, reuniões de conselho, julgamentos e 
eventos comunitários […], acidentes, crimes e emergências” 
(RUDIN; IBBOTSON, 2008, p. 51-52). Em outras palavras, 
“acontecimentos13” que envolvem pessoas e locais públicos 
e que dizem respeito à vida pública. Um caráter importante 
apontado por eles é que as notícias são sobre pessoas, e que “o 
ângulo humano costuma ser a melhor maneira de introduzi-
las” (idem, p. 52). Isto é, ao tratar de um acidente, crime, 
fato político, ou qualquer outro dos temas possíveis, dá-se 
destaque primeiro às pessoas que participaram dos eventos, 
pois são elas o principal enfoque.

No que tange à estrutura da notícia, ela possui uma 
composição formal bastante tradicional e cristalizada, que, 
segundo os autores, é comumente conhecida como “pirâmide 
invertida” (cf. fig. 1). Seguindo um “padrão lógico e fluente” 
(idem, p. 53), a notícia vai das informações mais importantes 
– tradicionalmente respondendo a seis perguntas clássicas 
(quem, o quê, onde, quando, por que e como) – às menos 
importantes, ou mais gerais, conforme as considerações 
de quem a produziu. Seriam, dessa forma, quatro os 
segmentos da pirâmide invertida: a base, no “topo”, seria 
a introdução, que tentaria dar conta das seis perguntas (caso 
todas sejam necessárias), resumindo os principais pontos 
da matéria; segue à introdução a explanação, que continua a 
introdução, detalhando-a e descrevendo as circunstâncias do 
acontecimento; em terceiro lugar encontra-se a amplificação, que 
contempla informações mais abrangentes, como elaboração 
dos pontos fornecidos anteriormente, ou relatos e citações; 
por fim, a conclusão, que dá um desfecho para a matéria. Em 

13 Optamos por man-
ter o termo aconte-
cimento, mesmo que 
conflituoso em termos 
conceituais, pois é 
assim que foi tratado 
pelo manual de jorna-
lismo.
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um esquema, a pirâmide invertida pode ser composta assim 
(idem, p. 53):

(Fig. 1)

Segundo A. Carmelino e K. Silveira (2013), é possível 
organizar a pirâmide invertida também pelos seguintes 
elementos: o título, ou headline da notícia; o lead (ou lide, em 
português), contendo o resumo da notícia; os trechos restantes 
são chamados de parágrafos satélites. Assim, a introdução 
corresponderia ao título e ao lide, e a ampliação e conclusão 
seriam os parágrafos satélites. Observemos, agora, uma notícia 
completa, para ilustrar a teoria da pirâmide invertida. Como 
sugere Carmelino e Silveira (2013), em colchetes colocamos 
as devidas designações:

(18) Alvo de racismo na Espanha, Daniel Alves come 
banana jogada por torcedor [título/introdução]
O lateral baiano do Barcelona viu novamente bananas 
serem jogadas da arquibancada em sua direção; 
respondeu à demonstração de racismo de forma 
inusitada: comendo a fruta [lead/introdução]
27/04/2014 às 18:54 – Atualizado em 28/04/2014 
às 10:07 [dados característicos das notícias 
online]



7 4

Daniel Alves lateral do Barcelona e da seleção 
brasileira, come banana atirada por torcedores do 
Villareal em partida válida pelo Campeonato Espanhol 
(Reprodução/VEJA) [legenda da imagem]
O lateral baiano Daniel Alves, do Barcelona, 
participou de duas jogadas que garantiram a vitória 
do time contra o Villarreal neste domingo, pelo 
Campeonato Espanhol. Porém, o bom desempenho 
foi acompanhado de ofensas por parte da torcida 
adversária, que jogou bananas em direção ao jogador. 
Alves, em vez de mostrar descontentamento, 
respondeu ao insulto de maneira inusitada: ao se 
preparar para cobrar um escanteio, o jogador se 
abaixou, pegou uma das bananas e comeu. Em 
seguida, fez a cobrança e continuou jogando como se 
nada tivesse acontecido. Neste domingo, o Barcelona 
ganhou de 3 a 2 sobre o Villarreal. [parágrafo 
satélite/amplificação]
Após o jogo, Daniel Alves comentou a recorrente 
provocação racista: “Estou na Espanha há 11 anos e 
há 11 anos é dessa maneira. Temos de rir dessa gente 
atrasada”. No fim de março, torcedores do clube 
catalão Espanyol emitiram sons imitando macacos e 
jogaram uma casca de banana no campo, como forma 
de desestabilizar os jogadores brasileiros Neymar e 
Daniel Alves. A investida desleal também não surtiu 
efeito: a partida foi vencida pelo Barça no estádio do 
time adversário. [parágrafo satélite/conclusão]
“Infelizmente é uma guerra perdida até que se tomem 
medidas mais drásticas”, afirmou Daniel Alves no 
ano passado sobre atitudes racistas de torcedores na 
Europa. [parágrafo satélite/conclusão]

A notícia segue a relação estabelecida pela pirâmide 
“título/lead/parágrafos satélites”, mantendo o continuum 
de relevância. O enfoque “pessoal” também está presente: 
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no título, por exemplo, o sujeito da oração, seu enfoque, é 
precisamente o jogador sobre quem versa a notícia; o lead, 
logo em seguida, também dá enfoque ao ato promovido 
pelo jogador. É apenas nos parágrafos satélites que as outras 
circunstâncias do acontecimento são exploradas: no primeiro 
parágrafo, são dadas as circunstâncias do acontecimento; no 
segundo, o que ocorreu logo em seguida, e, por fim, como 
também era “esperado”, no último parágrafo dá-se o desfecho 
da notícia com a citação de uma fala do jogador. No que tange 
à modalidade linguística, é notável o uso de uma linguagem 
que produz efeito de sentido de objetividade e clareza, e a 
ausência (aparente) de pessoalidade nos textos, critérios que 
Rudin e Ibbotson (2008) também elencaram para a produção 
de uma “boa notícia”. Cabe também ressaltar a presença dos 
dados das notícias online, que registram sua data e horário de 
publicação (e alteração, caso haja), bem como a legenda – e a 
presença – da imagem ilustrando a notícia. Esses elementos 
repetem-se, em certa medida, nas desnotícias.

3.4. cenograFia e a desnoTícia

No que tange às desnotícias, dissemos serem elas 
paródias do gênero discursivo notícia, ou seja, imitam-no para 
subvertê-lo. Como era esperado, são muitas as semelhanças 
estruturais entre ambos os gêneros: mantem-se a estrutura 
piramidal invertida, e o enfoque nas personagens (pessoas) 
envolvidas. No entanto, algumas diferenças sintomáticas são 
percebidas. Vejamos um exemplo:

(19) Daniel Alves joga coxinha para a arquibancada [título]
12/06/2014 18:54 | Categoria: Copa do Mundo 
[dados característicos das desnotícias]
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Luciana Gimenez garantiu que Mick Jagger não virá 
para o Brasil [legenda da imagem]
ARENA CORINTHIANS – O lateral Daniel 
Alves agiu como um verdadeiro herói na luta 
contra a elitização do futebol. Numa explosão de 
espontaneidade, atirou uma coxinha na arquibancada. 
“Haaaaaaaaja requeijão, amigo”, berrou Galvão 
Bueno. [lead]
A atitude foi elogiada por todos os comentaristas da 
TV Globo. “É uma maravilha reunir todo esse PIB na 
arquibancada”, destacou Ronaldo. [parágrafo satélite]
Em poucos minutos, Luciano Huck começou a 
vender camisetas com seu próprio rosto estampado. 
[parágrafo satélite]

Há, como na notícia, o relato de um evento. No entanto, 
como característica distintiva, a narração da desnotícia dá-
se por subversões, pelo relato do que podemos chamar de 
um “evento-paródia”, retomando, de maneira incomum 
ou inesperada, a memória sobre o acontecimento original. 
São produzidos, dessa forma, os enunciados humorísticos 
característicos das desnotícias por meio de inversões, 
transformações, condensações e alusões -a diferentes elementos, 
correlatos direta ou indiretamente ao “acontecimento-base”. 
Observemos a inversão do ato original: Daniel Alves não é 
mais quem come uma banana, fruto de um ato racista, mas 
quem joga uma coxinha para a torcida. A afronta é invertida e 
associada à palavra “coxinha” e sua polissemia – por um lado, 
coxinha como o salgado tipicamente brasileiro; por outro, 
coxinha como sinônimo de “mauricinho”, como o sujeito da 
elite (tipicamente atribuído a paulistanos), conservador, uma 
antítese do povo –, constituindo-se, portanto, como um ato 
heroico “na luta contra a elitização do futebol”.
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A continuação do evento-paródia retoma outras 
personagens – pessoas “públicas” – presentes na memória 
que circunda o evento original. Galvão Bueno, tradicional 
narrador e comentarista de jogos de futebol, é aludido por sua 
suposta citação, pela qual narra o ato de Daniel Alves com 
uma frase não usual ou, de certa forma, absurda. Ronaldo é 
inserido elogiando, não Daniel Alves, mas a própria elitização 
do futebol a que este jogador se fez contrário; alude-se, 
portanto, a posição polêmica do jogador “fenômeno” 
durante a copa, que, em uma defesa dos gastos públicos em 
um evento privado, disse, entre outras coisas, que “não se faz 
copa do mundo com hospitais (públicos)14”. E, finalmente, 
há a referência a Luciano Hulk, tipicamente associado à 
qualidade de “coxinha”: aproveitando-se da campanha virtual 
em resposta ao acontecimento original, Hulk lançou uma 
linha de camisetas estampadas com uma banana e o slogan da 
campanha virtual (“somos todos macacos”). O oportunismo, 
de certa forma, de Luciano Hulk é retrabalhado em conjunto 
com sua caracterização de coxinha, tornando-se, ele mesmo, 
a estampa de linhas de camisetas lançadas após o evento-
paródia.

Formalmente, a desnotícia acima segue o mesmo caminho 
da notícia analisada: o título enfoca Daniel Alves e sua 
(suposta) ação, que é melhor explicada pelo lead, respondendo 
a algumas das seis questões principais destacadas acima. 
Os dois parágrafos satélites posteriores indicam (supostas) 
consequências e dão um desfecho para o relato. Como estrutura, 
vemos poucas diferenças: há, ao contrário do que sugerem 
Rudin e Ibbotson (2008), uma citação no primeiro parágrafo 
(lead), algo que deveria aparecer apenas na amplificação e 

14  http://www1.folha.
uol.com.br/esporte/
folhanacopa/2013/06/
1297590-ronaldo-usa-
web-e-se -defende-
da-afirmacao-de-que-
nao-se-faz-copa-com-
hospital.shtml. Acesso 
em 21/01/2015, às 
21:57.
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conclusão de uma notícia; a legenda (e a imagem), diferente 
do que se vê no gênero fonte, não corresponde diretamente 
ao ocorrido; e por fim, a linguagem, na notícia destacada, 
era bastante objetiva e evitava qualificações das personagens 
envolvidas, o que não é seguido a risca na desnotícia, que logo 
em seu primeiro parágrafo (lead), qualifica o jogador como 
“um verdadeiro herói na luta contra a elitização do futebol” 
– fato que claramente ilustra opinião do autor em seu texto 
–, mas ainda assim mantém certa objetividade característica.

A questão da modalidade linguística, no entanto, no 
estudo da cenografia jornalística, é um ponto importante. 
Segundo Carneiro (2014), os textos noticiosos se propõem 
a relatar os acontecimentos a fim de produzir um sentido de 
imparcialidade, de uma objetividade do real. O enunciador, 
portanto, cenograficamente, se apresenta como figura 
“neutralizada”. Em poucas palavras, por conta do contrato 
genérico da notícia (sua cena genérica), que preconiza a 
imparcialidade, sua cenografia busca legitimar esse efeito pelo 
apagamento da figura do enunciador. O uso do discurso 
direto, como a citação, por exemplo, tem função central 
essa encenação, pois delegam aos personagens parte da 
narrativa a ser escrita. Quando pensamos em termos de cena 
genérica, dos papéis atribuídos aos interlocutores pelo gênero 
de discurso, ambos os gêneros se comportam, em aparência, 
de forma semelhante: o enunciador é o redator que relata 
um acontecimento ao seu leitor, tentando convencê-lo da 
factualidade de seu relato. Ambas as cenas genéricas da notícia 
e da desnotícia possuem uma relação com a “verdade”: seja 
por assumirem a representação do real, seja porque fingem 
assumi-la.
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O interessante é que, mesmo que as notícias não possam 
ser discursivamente neutras, como argumentam as teorias 
discursivas, o próprio apagamento em favor da objetividade 
ainda assim se filia à tese da transformação do acontecimento em 
fato, ao anseio de uma interpretação “objetiva” e única para 
um evento real – é a isso que se presta a cenografia da notícia. 
Encontramos nesse propósito a divergência mais evidente 
com a desnotícia: por mais que esta siga a mesma estrutura 
piramidal, seus enunciados são sempre irreais; não há, nas 
desnotícias, o desejo de veicular informações que realmente 
ocorreram: os acontecimentos, neste caso, são também 
parodiados – são aludidos pela criação de um “acontecimento-
paródia”. Fato verificável no exemplo de desnotícia destacado. 
Enquanto, na notícia, discute-se uma banana que foi jogada 
pela torcida para o jogador Daniel Alves, na desnotícia, o 
acontecimento é (parodiado e transformado em) mentira: 
Daniel Alves quem, agora, arremessa uma coxinha para a torcida.

Ou seja, enquanto a cenografia da notícia busca legitimar 
a interpretação do jornalista de um acontecimento (real), i.e., 
legitimar a imparcialidade e objetividade pressuposta pela 
cena genérica (e cena englobante) jornalística, o mesmo não 
ocorre na desnotícia. A vontade da factualidade da notícia 
é expressa por meio de sua cena genérica e legitimada pela 
cenografia; na desnotícia, a vontade da factualidade é apenas 
uma aparência, uma encenação, articulada para legitimar, e dar 
graça, à enunciação de uma mentira – constitui-se, portanto, 
como sua cenografia. Esta que possibilita que o leitor reconheça 
no texto seu teor humorístico, e não apenas enunciados irreais 
e absurdos. O que observamos, no que tange às desnotícias, 
é precisamente a recorrência cenográfica a uma situação 
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de enunciação já legitimada: da notícia, gênero discursivo 
jornalístico tradicional em nossa sociedade, difundidos nos 
mais diversos grupos sociais.

A cena englobante da desnotícia é do discurso 
humorístico, que busca, em contrapartida à notícia, não 
relatar um acontecimento “real”, mas sim uma mentira, 
que, através do uso metalinguístico da paródia, articula sua 
cenografia à cena enunciativa da notícia. A graça, portanto, 
dos enunciados das desnotícias está no “teste de inteligência” 
que elas impõem ao coenunciador, colocando à prova o 
“desempenho” de sua leitura e de sua percepção de que 
aquele enunciado, que aparenta certa vontade de factualidade, 
em realidade apenas o encena para criar o efeito humorístico. 
Para sintetizar a análise da cena da enunciação que propomos 
para a desnotícia, observemos um último texto: 

(20) Black Blocs anunciam lista e convocados para a 
Copa [título]
15/05/2014 15:00 | Categoria: Copa do Mundo 
[dados característicos das desnotícias]
A escalação começou pacífica, mas terminou em 
vandalismo [legenda]
AVENIDA PAULISTA – Centenas de vândalos 
atrapalharam o trânsito nesta manhã em São Paulo 
para anunciar a lista de Black Blocs convocados 
para a Copa. “Apostamos na força do nosso grupo 
e esperamos fazer uma boa campanha, com muita 
humildade, sempre respeitando os adversários”, 
explicou um mascarado. [parágrafo satélite]
Eis o time titular: Emerson Leão, Junior Baiano, 
Marcio Nunes, Felipe Melo, Djalminha, Neto, Paulo 
Cesar Caju, Serginho Chulapa, Kleber Gladiador, 
Edmundo e Romário. “Somos Black Blocs / isso 
não tem nada a ver / preste atenção nesse rap / que 
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você vai aprender”, cantou a dupla de atacantes. 
[parágrafo satélite]
Na primeira fase, o time enfrentará a temida seleção 
dos blogueiros liberais. Quem vencer a disputa passará 
para a fase do mata-mata. [parágrafo satélite]

O “evento” sob o qual o relato se sustenta é o anúncio 
da lista de convocação feita pelos Black Blocs15 para os 
eventos da Copa. A cena englobante, por se tratar de uma 
desnotícia, é o discurso humorístico, e os papéis atribuídos 
pela cena genérica são a de um enunciador redator humorista 
e de um coenunciador leitor de uma paródia jornalística. 
Organizando-se segundo a estrutura da notícia – título, 
lead e parágrafos satélites, com a presença da legenda e dos 
dados característicos das publicações jornalísticas online –, a 
cenografia legitima-se através da cena enunciativa da notícia, 
já validada discursivamente. Assim, a convocação (falsa) 
“dos vândalos black blocks” para as manifestações da Copa 
encena-se como uma vontade de factualidade, estipulando 
o teste de inteligência para o leitor. Este deve compreender 
esse jogo cênico, se tornando capaz de atribuir valor cômico 
às alusões trabalhadas no texto: a relação da convocação de 
um time de “vândalos” com a de uma seleção de futebol; 
a relação com as manifestações populares contra a Copa 
do Mundo, em 2014, e seu caráter conflituoso, devido aos 
enfrentamentos dos “black blocs” com a polícia; a ironia da 
citação do primeiro parágrafo, tendo em vista estes mesmos 
conflitos e uma promessa de paz enunciada; entre outras 
referências. Em outras palavras, o leitor deve compreender o 
jogo cênico elaborado pela cenografia para poder se deparar 
com o quadro cênico desta cena de enunciação, podendo 

15 Tática de proteção 
anarquista para ma-
nifestações públicas, 
que ganhou caráter de 
grupo organizado, no 
Brasil, principalmente 
a partir das manifesta-
ções populares de Ju-
nho de 2013.
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assumir o papel, portanto, que a cena genérica lhe estipula, e 
interpretar a graça dos enunciados. 

Em nossa perspectiva, fica evidente que, mesmo que a 
desnotícia deva muito de sua estrutura e enunciação ao campo 
discursivo jornalístico e ao gênero da notícia, o “propósito”, 
por assim dizer, de seus enunciados não é informativo ou 
opinativo; enunciando um discurso humorístico, filiando-se, 
portanto, ao campo discurso do humor, as desnotícias têm 
como propósito o riso, produzido pela paródia, pela mentira 
e pela encenação de uma verdade. Assim, as desnotícias, 
mesmo que, por recorrerem a acontecimentos reais – direta 
ou indiretamente –, possam estimular o leitor a procurar 
informações sobre este acontecimento, ou até mesmo 
“informar”, em certa medida, seu leitor, este não é, em 
absoluto, seu intuito discursivo. É nossa hipótese, portanto, 
que as análises indicam que as desnotícias estejam abrigadas 
pelo campo discursivo humorístico, devendo a ele sua 
apreensão da realidade.
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caPíTulo 4: o riso que surge do equívoco

Quien tiene boca, se equivoca

Ditado popular mexicano

Quien tiene boca, se equivoca, y quien tiene 
culo, sopla

Versão chistosa do mesmo ditado

Nas análises feitas até aqui, privilegiamos quase que 
exclusivamente o aspecto de conteúdo das enunciações 
humorísticas – os enunciados prosaicos – do The Piauí 
Herald. Quando buscamos compreender a(s) memória(s) 
trabalhada(s) pelas desnotícias, estudamos tanto os eventos e 
discursos a que os textos fazem referências quanto o relação 
com a próprio campo discursivo jornalístico. Seja aludindo aos 
eventos ou ao gênero discursivo da notícia, o que percebemos 
foi que, em sua maioria, as desnotícias jogam com os 
elementos simbólicos reconhecíveis em cada um desses casos. 
No entanto, nos restam ainda aqueles enunciados que, por 
mais que também respondam à legitimação cenográfica que 
vimos no capítulo anterior (Capítulo 3), dependem menos da 
habilidade da inferência simbólica dos leitores; isto é, há ainda 
aqueles enunciados que produzem seu caráter humorístico 
não pela remissão a fatos, mas pela forma que jogam com a 
língua.
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Estes enunciados – como já vimos – são aqueles que Delia 
Chiaro (1992) trata como poéticos. Ela esclarece, em defesa de 
sua tese pragmática, que assim podem ser chamados pois, 
tal qual a poesia, estes enunciados humorísticos manipulam 
a língua para um efeito específico: para a poesia, o efeito 
estético; para as brincadeiras, o humorístico. Esta habilidade 
de produção, portanto, das brincadeiras poéticas é definida 
como a “competência poética” – “the ability to recognize 
the ways in which linguistic options can be manouvered in 
order to create a desired effect” (CHIARO, 1992, p. 13) –, 
o que coloca o leitor/ouvinte de uma brincadeira poética na 
mesma posição do leitor/ouvinte de um poema: “both need 
to appreciate exactly how the comic/poet has toyed with 
language” (idem, ibidem).

Adepta das teorias pragmáticas, Chiaro concebe esse 
tipo de enunciado como fruto (apenas) de um saber do falante 
sobre a língua. Possenti (1996) resume este sujeito da linguística 
pragmática nos seguintes termos:

o falante sabe o que está acontecendo quando participa de um 
evento discursivo e tem, ao participar dele, intenções que busca 
tornar conhecidas e objetivos que busca concretizar. A pragmática (neste 
sentido, talvez, na esteira da gramática gerativa) invoca um certo 
saber do falante, e deve tomar esse saber como um ingrediente relevante 
para a análise de textos (muito frequentemente, conversações) 
(POSSENTI, 1996, p. 76, grifo nosso).

O sujeito da competência poética, portanto, com o 
objetivo de fazer rir, assume uma estratégia e a realiza sobre a língua. 
Esta visão um tanto cognoscente de sujeito é conflituosa 
com as teorias do discurso, que atribuem maior opacidade de 
sentido para o enunciador – bem como para o coenunciador. 
É necessário entendermos esse fenômeno à luz das teorias 
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discursivas. Cabe dizer, como defende Possenti (1996), que 
não pretendemos dispensar as concepções pragmáticas até 
então trabalhadas, afinal, mostrou-se bastante claro que 
interpretar ou enunciar-se humoristicamente requer um 
conhecimento e manipulação linguística: “numa determinada 
circunstância, alguém conta uma piada adequadamente e 
outro é capaz de entendê-la” (idem, p. 80). O que faremos, 
portanto, é dar profundidade discursiva a essa manipulação 
e entendimento dos elementos linguísticos nas brincadeiras 
poéticas. Em outras palavras, é preciso que nos perguntemos: 
o que, na produção dos discursos humorísticos (mas não só), 
permite que um enunciado sofra uma ruptura, que ele seja 
deslocado linguisticamente?

4.1. verdade, erro e equívoco

Podemos encontrar a reposta nos primeiros seminários 
psicanalíticos de J. Lacan ([1954] 1986) e, posteriormente, em 
sua influência na teoria discursiva de M. Pêcheux ([1983] 2015), 
sob a égide do equívoco. Como questiona-se Lacan (1986), o 
problema situa-se em saber “de que maneira a palavra tem 
relação com a significação”, isto é, “como o signo se relaciona 
ao que ele significa” (p. 298). Em termos psicanalíticos, o autor 
considera a significação como a inscrição, através da teia da 
linguagem, no plano do real do plano simbólico. Toda palavra 
que se formula como tal introduz o novo da emergência de 
sentido: “não é que ela se afirme como verdade, mas antes 
que introduz no real a dimensão da verdade” (p. 299). Essa 
dimensão, portanto, produz o binômio erro/verdade, sendo 
o erro a contradição dos sentidos e a verdade a revelação 
definitiva do real.
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A definição do erro está em que, em um dado momento, 
chega-se a um impasse. Em nosso discurso, no percurso 
simbólico que fazemos, inevitavelmente esbarraremos em uma 
contradição: “em outros termos, no discurso é a contradição 
que estabelece a separação entre a verdade e o erro” (LACAN, 
1986, p. 301). A univocidade da verdade, para empregarmos 
já um termo pêcheutiano, estabelece-se até o momento cabal 
dessa separação: “não há erro que não se coloque e não se 
ensine como verdade. Em suma, o erro é a encarnação habitual 
da verdade16”  (idem, p. 300) – a verdade está fadada, até o fim 
dos tempos, a se propagar como erro. Lacan é incisivo quando 
postula que “a realidade se define pela contradição” (idem, p. 
304): na superfície do real, os lugares estão ocupados, mas “as 
palavras, os símbolos, introduzem um oco, um buraco, graças 
ao qual todas as espécies de franqueamentos são possíveis. As 
coisas tornam-se intercambiáveis” (idem, p. 308).

Pêcheux (2015), influenciado pela obra de Lacan, concebe 
o real não como plano, mas como aquilo que nos deparamos, 
que encontramos: o real é o impossível, o que não pode ser 
interpretado; é a univocidade dos sentidos possíveis, como se 
disséssemos “isto é: é apenas isto e nada mais”. No entanto, 
como demonstra, tendo sempre em seu horizonte teórico o 
princípio materialista da contradição sobre os contrários, o 
equívoco é constitutivo dos discursos: mesmo nas ciências 
naturais, que operam pela descrição “unívoca do real”, a 
“homogeneidade lógica [...] é atravessada por uma série de 
equívocos, em particular termos como lei, rigor, ordem, 
princípio, etc” (idem, p. 32). Isto é, seja no próprio dizer (isto 
poderia ser assim x isto é assim), ou no que nos dá o “suporte” 
para dizer (as metodologias das ciências naturais, por 

16 É importante dizer 
que a preocupação 
maior de Lacan era, 
aqui, a verdade do su-
jeito do discurso na te-
rapia psicanalítica.
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exemplo), há sempre no discurso o espaço para o equívoco, 
para a interpretação.

4.2. equívoco e as desnoTícias

Como vimos, seja pelo viés psicanalítico de Lacan ou 
linguístico-discursivo de Pêcheux, a língua(gem) é falha e 
toda interpretação suscetível ao erro, ao equívoco: i.e., ao que 
escapa à interpretação homogênea e singular, definitiva, do 
real. É essa possibilidade de franqueamento, como sugere 
Lacan, o que permite, acreditamos, que a competência poética 
descrita por Chiaro opere. Em outras palavras, os jogos de 
linguagem que trabalham as estruturas linguísticas o fazem 
a partir dessa multiplicidade de sentidos que escapam, mas 
que se apresentam em aparência como já determinados e 
fechados: pela possibilidade do deslocamento, que expõe as 
falhas da língua (ou até da linguagem), causando surpresa e 
produzindo o riso de prazer.

Observemos os exemplos já analisados no capítulo 2, 
para exemplificarmos o conceito de equívoco:

(16) Após tentar, sem sucesso, fazer uma transfusão da 
popularidade de Lula, Padilha foi além: “Também me 
comprometo, pessoalmente, a desentortar todos os 
iPhones do Estado de São Paulo”, tuitou, enquanto 
lançava as bases do Bolsa Selfie. (p. 37)

(11) ROMÊNIA PROFUNDA – Coberto de névoa e 
carisma em iguais proporções, José Serra despertou 
de um sono longuíssimo para comentar a paradinha 
de Dilma Rousseff em Portugal: “Eu, como a 
Vânia, como o Damião, como o Vlad, sou notívago 
especialista em olheiras. Fiquei comovido com as 
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bolsas formadas debaixo dos olhos da presidenta”, 
sussurrou. (p. 34)

 No enunciado (16), além das inferências necessárias 
dos elementos a que alude (cf. p. 37), o trecho também exige 
do leitor o conhecimento da língua e de suas possibilidades 
de deslocamento. Comumente, “transfusão”, como termo 
médico, aceita uma variedade de complementos que remetem 
ao universo da medicina: o deslocamento é provocado quando 
o seu complemento (“popularidade”) se torna incongruente, 
inusitado, um “equívoco interpretativo”, gerando efeito 
humorístico. Isto é, por mais que aparentemente “transfusão” 
não permita – ou não preveja – um complemento fora do 
campo da medicina, por conta do equívoco constitutivo da 
significação, é possível produzir essa relação inesperada. O 
mesmo ocorre, em um percurso um tanto mais complexo, no 
enunciado (11). Complementarmente à análise feita no capítulo 
2 (cf. p. 34), nos focaremos agora apenas no recorte “Eu, como 
a Vânia, como o Damião, como o Vlad, sou notívago especialista em 
olheira”. Há, primeiro, uma menção à “intensa vida sexual” de 
José Serra, através de um double entendre, ou duplo sentido com 
conotação sexual, conforme descreve Freud (1977). A palavra 
“como”, no português, pode ser interpretada como conjunção 
“como”, ou como primeira pessoa do presente do singular do 
verbo “comer”, cujo sentido não se restringe apenas a “eu 
me alimento”, mas também pode ser compreendido como 
“eu tenho relações sexuais com”. Diferente do caso anterior, 
mas ainda fruto do equívoco, o sentido de comer aqui nunca 
se fecha: podemos tanto entender que (a) “Serra se relaciona 
sexualmente com Vânia, com Damião, com Vlad” quanto 
que (b) “Serra, tal qual Vânia, tal qual Damião, tal qual Vlad, 
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é um especialista em olheiras”. O equívoco não surge como 
relação conflituosa, mas como sugestão: não posso dizer qual 
interpretação é correta, e, pela sugestão inusitada sexual de 
uma delas, produz-se efeito humorístico17.

Estes dois enunciados são diferentes exemplos de trechos 
localizados que utilizam do deslocamento e da ambiguidade 
para se fazer rir. Mesmo que numa ocorrência ainda menor, 
há também aquelas desnotícias que, baseando-se ainda em 
acontecimentos próximos à sua produção, fundamentam 
suas brincadeiras todas na “competência poética” e na 
“multiplicidade interpretativa”. Vejamos o exemplo abaixo:

(20) Citando dom da multiplicação de cargos, PMDB 
exige Medalha Fields.

(21)  Graça Foster acha que também merece uma Fields 
por desenvolver técnicas pioneiras de subtração de 
valor da Petrobras.

(22)  IMPA – O presidente do PMDB, Michel Temer, 
solicitou à União Internacional de Matemática 
(IMU) que conceda pelo menos duas medalhas 
Fields ao partido “por inestimáveis serviços 
prestados às operações de soma e multiplicação”. 
Segundo Temer, nenhuma outra agremiação política 
do planeta explorou com tanta originalidade as 
potencialidades da expansão exponencial de cargos, 
provando, inclusive, que um só deputado é capaz de 
ocupar simultaneamente dois cargos, “um resultado 
absolutamente surpreendente que revolucionou todo 
o campo do fisiologismo”.

(23)  Ao saber da notícia, o ministro da Economia, Guido 
Mantega, se adiantou e exigiu igualmente para si uma 
Fields, alegando que o estado atual da economia 
brasileira “é uma prova cabal de que, assim como esse 

17 Delia Chiaro (1992), 
bem como Freud 
(1977), defendem que 
as referências sexuais 
são campo universalmen-
te propício à geração 
do riso, o que com cer-
teza agrega certo valor 
humorístico ao trecho.
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rapaz Ávila, eu também domino completamente a 
teoria do caos”.

Há, no que tange à memória discursiva dos coenunciadores, 
inferências, de um lado, sobre o que é o PMDB, quem é Michel 
Temer, Guido Mantega e Graça Foster, do campo da política, 
e, de outro, sobre o que é a Medalha Fields, o que é IMU 
(União Internacional de Matemática), e quem é Artur Ávila, 
referentes ao campo discursivo da matemática. No entanto, 
o mote humorístico principal da notícia não está alocado no 
fenômeno da alusão ou da inferência: em todos os parágrafos 
é articulada uma mesma operação, um deslocamento entre os 
campos principais da notícia: o da política e da matemática. 
No título, enunciado (20), é possível perceber uma sugestão 
desse deslocamento: à época, 2014, o PMDB era uma 
espécie de fiel da balança no congresso e a medalha Fields é 
o troféu oferecido a pesquisadores por feitos relevantes no 
campo da Matemática – no mesmo ano, o premiado foi o 
brasileiro Artur Ávila. No entanto, de forma mais objetiva, o 
riso é fruto de dois fatores: que o PMDB ocupa esse grande 
número de cargos, e da ambiguidade da palavra multiplicação, 
que é tanto um conceito fundamental de matemática, quanto 
o crescimento em quantidade. Assim, o PMDB, ao se valer 
de seu poder político para aumentar seu número de cargos, 
acreditaria que, por ser capaz de multiplicar cargos, merece 
um prêmio atribuído aos grandes matemáticos.

Essa mecânica da ambiguidade entre os campos da 
matemática e da política é o que dá o tom das brincadeiras 
poéticas dos enunciados seguintes: em (21), são aludidas 
Graça Foster e Petrobras. É preciso inferir que Graça Foster 
era a presidente da Petrobras e que, em sua gestão, o valor 
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de mercado da estatal sofreu uma considerável queda. Ou 
seja, diminuiu ou subtraiu-se. Assim, da mesma forma que 
“multiplicar”, “subtrair” também é uma operação matemática, 
portanto, seu autor mereceria um prêmio. No enunciado 
(22), considerando o que foi dito acima sobre o PMDB, vale 
destacar que, neste caso, o humor tem a ver basicamente 
com as palavras “operação”, “exponencial”, e depois com 
“revolucionar o campo do fisiologismo”. “Operação” e 
“exponencial” são palavras também que pertencem ao campo 
da matemática, e “revolucionar o campo do fisiologismo” é 
equiparado a uma revolução em um campo científico, como o 
da matemática, feito que mereceria um prêmio.

Por fim, no último parágrafo, (23), é fundamental que 
o leitor saiba que (a) teoria do caos é um tópico da matemática 
avançada, (b) que caos também é sinônimo de desordem e 
bagunça, e (c) que estes efeitos ocorriam na economia brasileira, 
o que seria de responsabilidade do ministro Guido Mantega. 
Conforme nossa discussão acima, é necessário não apenas 
reconhecer quem é e qual seu cargo, mas um fato importante 
de seu mandato, ou de como é reconhecido publicamente. 
Sendo o Ministro da Fazenda, seu mandato foi bastante 
criticado, muito pela ideia de que a economia brasileira tenha 
sido administrada de forma caótica. O ministro é associado, 
ou melhor, sua administração é associada à teoria do caos, 
outra referência necessária para a piada. Artur Ávila, ganhador 
da medalha Fields de 2014, foi premiado justamente por um 
trabalho nesse campo da matemática; porém, quando é feita a 
relação com Guido Mantega, é assumida uma versão “literal”, 
em que caos é tido como “desastre” ou “desorganização”. 
Dessa forma, a brincadeira se articula pelo deslocamento, 
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novamente, pelo que alude a palavra “caos”. O deslocamento, 
então, não mais é do campo da corrupção, mas sim do da 
incompetência para o da matemática, quando aquilo que um 
ministro faz de forma inábil, caótica administrativamente, é 
enunciada como parte dos estudos matemáticos da teoria do 
caos, merecendo, então, ser premiada, tamanha a excelência 
em se produzir caos.

Isto posto, estas brincadeiras poéticas, presentes nas 
desnotícias, não se apresentam humoristicamente apenas 
porque, de um lado, estão filiadas a discursos, enunciados 
posteriores, ou apresentados como uma mentira que se 
pressupões verdade e, por outro, por explorarem o equívoco 
constitutivo dos discursos, em sua materialidade linguística, 
e deslocar sentidos entre campos distintos. Ambos os 
fenômenos, apresentados principalmente pelo deslocamento, 
contribuem para produzir o efeito humorístico do enunciado: 
os elementos da experiência do sujeito e também de sua 
constituição discursiva. Um último comentário é que, não 
importando a técnica empregada, uma vez mais reforça-se a 
ideia das brincadeiras prosaicas e poéticas como enigmas a 
serem resolvidos pelo leitor/ouvinte. Além das inferências 
necessárias, aqui também o leitor deveria compreender os 
deslocamentos feitos e quais relações eles podem estabelecer 
entre si.
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conclusão

A representação da memória discursiva nas narrativas 
das desnotícias do The Piauí Herald foi o ponto de partida, a 
motivação inicial desse trabalho. Vimos que, como no gênero 
que parodia – a notícia –, esse elemento discursivo é, de 
fato, o fundamento das construções narrativas, e, diferente 
daquela, também crucial para o entendimento humorístico dos 
textos. Não obstante, como já nos alertava Pêcheux (1999), 
a memória discursiva não pode ser compreendida como um 
sentido homogêneo, um sentido objetivo a ser retomado, mas, sim, 
como a possibilidade de relocar, regularizar, retomar, mas, 
também, de dividir, deslocar, conflitar. Vimos que é uma memória 
difusa, que exige do sujeito leitor seu conhecimento em 
diversas camadas da experiência discursiva: seu conhecimento 
formal linguístico; seu (re)conhecimento de outros gêneros 
discursivos prévios, e de seus campos discursivos; e, por 
fim, mas de mesma importância, dos eventos os quais as 
desnotícias se propõem a narrar. Essa memória discursiva, 
essa retomada, transformação e reformulação de enunciados 
e discursos anteriores (BRANDÃO, 2013) se mostrou, acima 
de tudo, traiçoeira. Isto é, a confiança “cega” por parte dos 
sujeitos leitores no que é dito nesses textos paródicos, que 
buscam, acima de tudo, a subversão e a ruptura pelo riso, como 
definido anteriormente, leva apenas a uma tripla armadilha: 
como enigma; como encenação; e, por fim, como equívoco.
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Conforme vimos, a alusão aos eventos narrados não é 
feita de maneira explicativa ou informativa. Buscando o riso, 
sobretudo a produzir ruptura e incongruência, as alusões 
exigem do sujeito leitor que reconheça esses eventos mais 
do que os informa sobre eles – isto é, não informa, mas 
exige informação. É uma mentira, como apresenta Propp 
(1992), que “não se propõe a enganar quem o ouve, pois sua 
finalidade é outra: ele pretende divertir” (p. 115). Funcionam, 
portanto como enigma: caso reconheçam as alusões e 
percebam a incongruência da mentira que se diz verdade, que 
a solucionem, aí sim os leitores poderão rir daquilo que leem. 
O riso das desnotícias do The Piauí Herald, portanto, enquanto 
mentira, “acontece no momento do desmascaramento, quando 
o oculto de repente se torna manifesto” (idem, p. 116) – quando o 
enigma é solucionado.

No entanto, apenas mentir não é garantia de que o efeito 
humorístico será provocado. Pensando junto ao humorista 
Gogol, “mentir significa dizer uma mentira com um tom tão 
próximo da verdade, tão natural, tão ingênuo como se pode 
apenas contar uma verdade – e justamente nisso está todo 
o cômico da mentira” (Gogol citado em Propp, 1992, p. 
117, grifo nosso). Para tal, a armadilha das desnotícias, como 
vimos, se apresenta como encenação: “em sua dupla relação 
com a memória de uma enunciação que se situa na filiação 
de outras enunciações e que reivindica um certo tipo de 
reemprego” (MAINGUENEAU, 2006, p. 253), as desnotícias 
se apoiam na cena enunciativa da notícia – visto a necessidade 
de enunciar uma mentira como verdade – e encenam-se como 
uma, cenograficamente apresentando-se como quem narra, 
tal qual as notícias, um acontecimento real. Isto é, a armadilha 
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das desnotícias “esconde” o enigma – logo, tornando-a mais 
complexa – ao supostamente apresentá-la como verdade.

O enigma, agora encenado, se complexifica: não é apenas 
uma questão de solucionar inferências, de retomar discursos 
e acontecimentos; a desnotícia joga, em sua armadilha, com o 
“intuito discursivo”, ou o “querer-dizer”, como diz Bakhtin 
(1997), do enunciador. O discurso, ao pressupor uma cena 
para poder ser enunciado, precisa validá-la, em troca, por 
sua própria enunciação: a cenografia “está tanto a montante 
como a jusante da obra porque deve ser validada pelo próprio 
enunciado que permite manifestar”; em resumo, “aquilo 
que o texto diz pressupõe uma cena de fala determinada 
que ele precisa validar mediante sua própria enunciação” 
(MAINGUENEAU, 2006, p. 253). A validação do discurso e 
de sua cena de enunciação está na realização imediata do ato 
enunciativo, como na memória anterior a ele. Bakhtin (1997), 
em seus termos, corrobora essa dupla validação da enunciação: 
como elucida, “em qualquer enunciado […] sentimos o intuito 
discursivo ou o querer-dizer do locutor que determina o todo 
do enunciado: sua amplitude, suas fronteiras” (p. 300); isto 
é, o jogo cenográfico, e, em nosso caso, a legitimação da 
cenografia da desnotícia, começa antes da própria leitura dos 
textos, mas na expectativa do que se espera que aquele texto, 
discurso, gênero, enuncie – o que também atestam as teorias 
do humor que vimos em nosso primeiro capítulo:

Aprendemos a moldar nossa fala às formas do gênero e, ao 
ouvir a fala do outro, sabemos de imediato, bem nas primeiras palavras, 
pressentir-lhe o gênero, adivinhar-lhe o volume (a extensão aproximada 
do todo discursivo), a dada estrutura composicional, prever-
lhe o fim, ou seja, desde o início, somos sensíveis ao todo discursivo 
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que, em seguida, no processo da fala, evidenciará suas diferenciações 
(BAKHTIN, 1997, p. 302, grifo nosso).

A interpretação do intuito discursivo18 pelo sujeito leitor, 
nos termos bakhtinianos, que permite às desnotícias que se 
encenem como notícia e, ainda mais, que possibilita que, o 
fazendo, não fiquemos nós, sujeitos leitores, indignados com 
essa encenação, mas sim que possamos rir da brincadeira – seja 
poética, seja prosaica – elaborada. Isto é, se quando iniciamos 
uma leitura, ou começamos a ouvir alguém falar, já no início 
de sua enunciação pressupomos sua cena enunciativa e intuito: 
nos precipitamos, se assim podemos dizer, a concluir qual 
o gênero, qual tipo discursivo, e até mesmo qual discurso está sendo 
veiculado – quanto ao nosso corpus humorístico, não há campo 
mais fértil para o humor que a sensação de uma certeza inabalável.

É por essa ruptura provocada, por um lado, pela 
precipitação do sujeito leitor, e, por outro, pelo aproveitamento 
dessa precipitação na cena enunciativa da desnotícia, enfim, 
que conseguimos entender o terceiro caráter de nossa 
armadilha: a armadilha como equívoco. Analisamos já mais 
detidamente o humor do equívoco que se provoca pelo 
franqueamento das estruturas linguísticas, à expectativa 
“normativa” das junções dos elementos morfossintáticos (por 
exemplo, os complementos verbais e nominais inesperados, 
ou ambiguidade de termos homonímicos). Cabe dizer, ainda 
assim, que, nas palavras de Pêcheux (2015), todo discurso está 
fadado ao equívoco:

toda descrição […] está intrinsecamente exposta ao equívoco 
da língua: todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-
se outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu 
sentido para derivar para um outro (a não ser que a proibição da 
interpretação própria ao logicamente estável se exerça sobre 

18 Dado o tom polêmi-
co que a palavra “intui-
ção” pode assumir, ao 
tratar-se da AD, apre-
sentamos a elaboração 
desse conceito em O 
Discurso no Romance, por 
Bakhtin: “Como resul-
tado do trabalho de 
todas essas forças es-
tratificadoras, a língua 
não conserva mais for-
mas e palavras neutras 
‘que não pertencem  
ninguém’; ela torna-se 
como que esparsa, pe-
netrada de intenções, 
totalmente acentuada 
[...] Em essência, para a 
consciência individual, 
a linguagem, enquanto 
concreção sócio-ideo-
lógica viva e enquanto 
opinião plurilíngue, 
coloca-se nos limites 
de seu território e nos 
limites do território de 
outrem. A palavra da 
língua é palavra semi-
-alheia. Ela só se tor-
na ‘própria’ quando o 
falante a povoa com 
sua intenção, com seu 
acento, quando a do-
mina através do dis-
curso, torna-a familiar 
com a sua orientação 
semântica e expressiva 
[...].  A linguagem não 
é um meio neutro que 
se torne fácil e livre-
mente a propriedade 
intencional do falan-
te, ela está povoada 
ou superpovoada de 
intenções de outrem. 
Dominá-la às próprias 
intenções e acentos é 
um processo difícil e 
complexo” (1993, p. 
100).
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ele explicitamente). Todo enunciado, toda sequência de 
enunciados é, pois, linguisticamente descritível como uma 
série (léxico-sintáticamente determinada) de pontos de deriva 
possíveis, oferecendo lugar à interpretação (PÊCHEUX, 
2015, p. 53).

O equívoco, dessa maneira, não está apenas naquelas 
brincadeiras poéticas, cujo jogo não recai sobre o simbólico 
dos eventos narrados. Está, ainda, na possibilidade de interpretar 
cada um desses eventos: visto que há, primeiro, a notícia 
e, depois, a desnotícia. O gênero discursivo notícia, como 
narrativa que tenta aprisionar o real em um discurso verdadeiro 
está, portanto, fadada ao fracasso: o evento narrado estará 
sempre aberto para a possibilidade de se tornar um outro, 
à deriva para outras interpretações. É possível dizermos que 
está aí o conflito que ocasiona a possibilidade enunciativa das 
desnotícias do Piauí Herald, ou, em certa medida, as motiva: 
por um lado, há o equivoco, a deriva interpretativa do real; 
por outro, há a necessidade, ou desejo, “de um ‘mundo 
semanticamente normal’, isto é, normatizado” (PÊCHEUX, 
2015, p. 34). Esta “impossibilidade narrativa” nos remete 
novamente à Saliba (2002) e reitera sua concepção, ancorada 
em Pirandello, sobre o humor:

a representação humorística, mais do que mera percepção e 
sentimento da ruptura e da contrariedade, define-se, de forma 
ambígua, como uma epifania da emoção, ela também pode ser uma 
forma privilegiada de representar a história, pois se mostrou pouco 
suscetível de enquadrar-se numa narrativa (SALIBA, 2002, p. 
31, grifo nosso).

Como mostra Saliba (2002), os humoristas do século 
XIX encontravam no discurso dominante da narrativa 
nacionalista um caráter frágil. A partir de questões como “O 



9 8

que é ser brasileiro? O Brasil é uma nação? É possível, enfim, 
criar uma narrativa nacional para um país como o Brasil?”, 
os humoristas desmistificam e desestabilizam esse discurso, 
produzindo discursos alternativos e possibilitando muitas 
(outras) narrativas das nacionalidades. Se a representação 
humorística pode ser caracterizada “como aquele esforço 
inaudito de desmascarar o real, de captar o indizível, de 
surpreender o engano ilusório dos gestos estáveis” (SALIBA, 
2002, p. 29), é possível que as desnotícias surjam precisamente 
para isso: para dizer o indizível sobre aquilo que narram, 
desmascarando a narrativa noticiosa, suspendendo o gesto 
jornalístico da verdade.

Retomemos a paródia novamente, agora pelas palavras 
de Propp (1992):

A paródia consiste na imitação das características exteriores 
de um fenômeno qualquer da vida (das maneiras de uma 
pessoa, dos procedimentos artísticos, etc.), de modo a ocultar 
ou negar o sentido interior daquilo que é submetido à parodização. É 
possível, à rigor, parodiar tudo […] é possível parodiar não 
só uma pessoa, mas também o que é criado por ela no campo 
do mundo material. A paródia tende a demonstrar que por trás das 
formas exteriores de uma manifestação espiritual não há nada, que por 
trás delas existe o vazio (PROPP, 1992, p. 84-85, grifo nosso).

O “vazio” que abre espaço para a paródia que 
observamos nas desnotícias de Piauí Herald está, exatamente, 
no conflito exposto entre o desejo do jornalismo de fixar o 
real e a impossibilidade dessa fixação. Onde a notícia falha em 
aprisionar o real, a desnotícia denuncia, ou, se não, evidencia 
essa impossibilidade: “é o que faz sistematicamente falta a 
um discurso”, no caso, o jornalístico, “e lhe permite fechar-
se em um todo. É aquela parte de sentido que foi necessário 
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que o discurso sacrificasse para construir sua identidade” 
(MAINGUENEAU, 2005, p. 39). É nossa tese, respondendo 
ao nosso objetivo principal, que é esta a maneira, em nosso 
corpus, que se estabelece a relação interdiscursiva entre os 
campos discursivos jornalísticos e humorísticos. A desnotícia, 
como o Outro, como zona do indizível (MAINGUENEAU, 
2005), de paródia e subversão, é a narrativa que a notícia não 
pode narrar: é a interpretação que ela tenta interditar. A notícia, 
por outro lado, e o discurso e o campo discursivo jornalístico, 
são o “pano de fundo não cômico ou humorístico” necessário 
“em relação ao qual o outro, o cômico, apareça” (POSSENTI, 
2010,  p. 128).

Por fim, para estudos futuros que, devido aos formatos 
e obrigações deste trabalho, não foi possível realizar agora, é 
interessante destacar, visto essa concepção do humor como 
epifania, de Saliba (2002), dois autores e dois caminhos de 
estudos que corroboram com a conclusão a que chegamos 
aqui: por um lado, explorarmos o humor como o entende A. 
Koestler, como uma descoberta de um paradoxo estabelecido: 
“it is an act of liberation - the defeat of the habit by originality” 
(1964, p. 96); por outro, como uma possibilidade de invenção 
no cotidiano, tal qual analisa M. de Certeau: maneiras de fazer 
“que constituem as mil práticas pelas quais os usuários se 
reapropriam do espaço organizado pelas técnicas da produção 
sociocultural” (2014, p. 41).
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