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RESUMO: Neste artigo, apresentamos uma análise de discurso crítica de uma piada, veiculada em site 
humorístico na internet, com ênfase, especialmente, na constituição de identidades nesse gênero discursivo. 
Baseamo-nos nos pressupostos da Análise de Discurso Crítica, em estudos sobre gêneros discursivos, em 
diferentes trabalhos sobre a constituição das identidades socioculturais e sobre o humor. Julgamos que o 
estudo dos diferentes gêneros discursivos é muito relevante, pois neles podem se constituir diferentes 
identidades socioculturais, as quais podem ser incorporadas às práticas dos sujeitos leitores.  
 
ABSTRACT: In this article, we presented a critical discourse analysis of a joke from a humor istic website, 
with emphasis, especially, in the constitution of identities in this discoursive genre. We based on the 
theoretical and methodological concepts of the Critical Discourse Analysis, on different researches about 
discourse genres, on many studies about the constitution of the sociocultural identities and about the humor. 
We judged that the study of the different discourse genres is very important, because in them different 
sociocultural identities can be constituted, which can be incorporate to the subject readers' practices.  
 
 
1. Introdução 
 
 

Atualmente, vivemos um momento de intensas mudanças sociais e discursivas, as quais têm 
provocado o surgimento de novos gêneros, assim como a transformação dos já existentes. Assim, sentimo-
nos instigados a investigar os gêneros discursivos , pois entendemos que descrevê-los e explicá-los 
relativamente às representações, relações sociais e identidades neles embutidas é útil e necessário, uma vez 
que, no discurso, e por meio dele, os indivíduos produzem, reproduzem, ou desafiam as estruturas e as 
práticas sociais onde se inserem. Propomo-nos, então, a apresentar uma análise de discurso crítica de um 
gênero discursivo eletrônico que, aparentemente, tem apenas o objetivo de entreter, de fazer rir, mas que, 
conforme Fairclough (2003), pode ter diferentes propósitos: a piada. A esse gênero referir-nos-emos como 
GDEP – gênero discursivo eletrônico piada.  Selecionamos apenas uma piada, em função da limitação de 
espaço para este artigo. Ela é veiculada no site http://humortadela.uol.com.br.2, tem como título A bicha 
religiosa  e se encontra em anexo, de forma reduzida e simplificada, em função do limite de espaço. 

Nessa amostra, objetivamos, principalmente, investigar como são construídas as identidades 
socioculturais nesse gênero. Para essa investigação, baseamo-nos nos pressupostos da Análise de Discurso 
Crítica - doravante ADC -, teoria e método; em diferentes estudos sobre a Análise de Gêneros Discursivos; 
em diferentes estudos sobre a constituição das identidades socioculturais e em pesquisas diversas sobre o 
humor.  

Julgamos que o estudo dos diferentes gêneros discursivos é muito relevante para o ensino, pois neles 
podem se constituir diferentes identidades socioculturais, as quais podem ser incorporadas às práticas dos 
sujeitos leitores. E, apesar de o humor ser considerado tanto um instrumento de contestação, um elemento de 
resistência, quanto de alienação soc ial, percebemos que nele há uma forte tendência à reprodução de 
estereótipos e reforço das diferenças. Isto, a nosso ver, pode atuar negativamente na constituição de 
identidades de alunos/as, caso não haja uma abordagem crítica aos diferentes textos humorísticos , pois, como 
Fairclough (op. cit.) define, os textos são elementos dos eventos sociais concretos e, como tal, têm efeitos 
causais e sociais3. Isso significa que provocam mudanças mais imediatas em nosso conhecimento, crenças, 
atitudes, valores, etc; e, a longo prazo, podem contribuir para moldar as identidades das pessoas como 

                                                 
 
1 Professora de Língua Portuguesa e Literatura Infanto-Juvenil na ESEBA/UFU e doutoranda em Lingüística pela Universidade de 
Brasília. Membro do Núcleo de Estudos sobre Linguagem e Sociedade – NELIS, da UnB, e do Grupo de Pesquisa sobre Texto e 
Discurso – PETEDI,  da UFU. E-mail: cidottoni@hotmail.com 
2 Escolhemos esse site, primeiro, por ser produzido pelas mesmas pessoas que fazem o programa humorístico radiofônico ‘Café com 
bobagem’, por nós analisado em dissertação de mestrado, e, segundo, porque foi um site também indicado por alguns/algumas 
alunos/as. 
3 Grifos nossos. 
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‘consumidores/as’, por exemplo, ou suas identidades de gênero. Entretanto, ele explica que os efeitos sociais 
dos textos dependem dos processos de construção de sentido, os quais, pensamos, devem ter um viés crítico.  

 
 

2. A análise de discurso crítica 
  
 

A perspectiva crítica de Análise de Discurso, ADC, apresenta um grande interesse para as questões 
investigadas nesta pesquisa, por vários motivos. Primeiro, porque a ADC tem um interesse particular na 
relação entre linguagem e poder, linguagem e constituição de identidades; leva em conta, crucialmente, o 
contexto de uso da linguagem e tem como um de seus objetivos ‘desmistificar’ os discursos ao desvelar 
ideologias (cf. Wodak, 2001 in Wodak & Meyer, 2001). Em segundo lugar, porque a ADC possibilita-nos 
não só mostrar quais recursos interdiscursivos são utilizados em um texto e como eles são realizados 
semiótica e lingüisticamente, mas também mostrar por meio de uma análise da textura do texto como esses 
recursos são articulados juntos no processo textual. E, em terceiro lugar, ela nos interessa porque, de acordo 
com (Chouliaraki & Fairclough, op. cit.), a ADC abre espaço para um diálogo com outras teorias, numa 
perspectiva transdisciplinar, e traz no bojo de sua concepção uma postura emancipatória, que se empenha 
para tentar produzir transformações sociais (Wodak, op. cit. e Scollon, 2001 in Wodak & Meyer, op. cit.; 
Rajagopalan, 2003), o que consideramos indispensável no trabalho com o humor no contexto institucional 
escolar.  

Nessa perspectiva teórica e metodológica – ADC como teoria e método (Chouliaraki e Fairclough, 
op. cit.; Fairclough, 2001b e 2003) – entende-se que a vida social é feita de práticas e o discurso/linguagem 
é entendido como um elemento da prática social que, ao mesmo tempo em que constrói outros elementos 
dessa prática, dialeticamente, é constituído por eles. As práticas sociais, de acordo com Fairclough (2003), 
definem modos particulares de agir e podem ser entendidas como modos de controlar a seleção de certas 
possibilidades estruturais e a exclusão de outras, e a memorização dessas seleções durante o tempo, em áreas 
particulares da vida social. Elas são encadeadas de modos particulares, e mutáveis, e podem ser vistas como 
articulações de diferentes tipos de elementos4 sociais que são associados a áreas particulares da vida social, 
como, p.ex., a prática social de sala de aula. A relação entre esses diferentes elementos das práticas sociais é 
dialética (cf. Harvey, 2000): cada elemento  em um sentido contém ou internaliza o outro e a linguagem 
(mais amplamente ‘semioses’) é um elemento do social em todos os níveis. 

De acordo com Chouliaraki e Fairclough (op. cit.), é fundamental compreender o elemento/momento 
discursivo das práticas sociais, pois isso significa observar a articulação não só dos vários momentos dentro 
de uma prática, como também a relação entre diferentes práticas. Significa, ainda, observar como os sujeitos 
podem posicionar-se dentro dessas práticas, reproduzindo uma ordem discursiva ou (re)articulando as (redes 
de) práticas. Essas redes são mantidas pelas relações de poder e as articulações mutáveis de práticas estão 
ligadas a dinâmicas mutáveis de poder e lutas pelo poder. Como Magalhães (2003:24) ressalta, seguindo 
Fairclough (2001a), é preciso considerar o poder em sua dialética: como local de poder e como afirmação de 
poder. É devido a essa dialética que a ADC deve ser reflexiva em sua postura institucional, pois a “teoria é 
ela própria uma prática” (Chouliaraki e Fairclough, op. cit.: 29).  

Outra concepção, que também é de grande importância em uma ADC, é a de ideologia. Pode-se 
dizer que Thompson é uma das contribuições recentes para o estudo teórico da relação entre discurso e 
ideologia. Para ele, a ideologia, primeiro, tem existência material nas práticas discursivas das instituições; 
segundo, constitui os sujeitos, que, contudo, podem questionar seu assujeitamento; e, terceiro, as instituições 
são locais de luta e de resistência ideológica, o que aponta para uma análise de discurso orientada 
ideologicamente. Segundo sua visão, ainda, a ideologia corresponde a formas sociais e processos dentro dos 
quais, e por meio dos quais, formas simbólicas circulam no mundo social, as quais podem estabelecer ou 
sustentar relações de dominação. Thompson (op. cit.: 82-88) estabelece cinco modos de operação da 
ideologia: legitimação, dissimulação, unificação, fragmentação e reificação. 

Fairclough (2001a), por sua vez, entende que a ideologia refere-se a “significações da realidade (o 
mundo físico, as relações sociais, as identidades sociais) que são construídas em várias dimensões das 
                                                 
 
4 Chouliaraki e Fairclough (op. cit. ) falam de 04 elementos/momentos das práticas sociais: (a) atividade material; (b) relações 
sociais e processos (relações sociais, poder e instituições); (c) fenômenos mentais (crenças, valores e desejos); e (d) discurso; já 
Fairclough (2003) argumenta a favor da articulação de cinco elementos: (a) ação e interação; (b) relações sociais;(c) pessoas (com 
crenças, atitudes, histórias etc); (d) o mundo material;e (e) o discurso. Na verdade, pode-se dizer que há apenas uma mudança na 
nomenclatura. 
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formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem para a produção, a reprodução ou a transformação 
das relações de dominação.” (p. 117). Sua posição é semelhante à de Thompson (1995), segundo a qual 
determinados usos da linguagem e de outras formas simbólicas servem, em circunstâncias específicas, para 
estabelecer ou sustentar relações de dominação. Assim, as ideologias naturalizadas nas práticas discursivas 
contribuem definitivamente para a constituição de identidades, construindo também as relações sociais e os 
sistemas de conhecimento e crença, na perspectiva da dominação. Porém, como salienta Fairclough (op. cit.), 
não se deve destacar em demasia essa propriedade das ideologias, porque existe uma “luta ideológica como 
dimensão da prática discursiva, uma luta para remoldar as práticas discursivas e as ideologias nelas 
construídas no contexto da reestruturação ou da transformação das relações de dominação”.  

No tocante à análise lingüística, Chouliaraki e Fairclough (op. cit.), mais explicitamente que 
Fairclough (trad., 2001a), estabelecem um diálogo entre a ADC e a Lingüística, em especial, a Lingüística 
Sistêmico-Funcional (LSF), de Halliday (1985). Tal diálogo vem sendo cada vez mais reforçado por 
Fairclough (2001b, c e 2003), porque ele entende que a LSF é profundamente preocupada com a relação 
entre a linguagem e outros elementos e aspectos da vida social, e sua abordagem para a análise lingüística de 
textos é sempre orientada para o caráter social dos textos. Fairclough, (2001c:33) argumenta que precisamos 
de uma teoria da linguagem, tal como a de Halliday, que enfatiza sua multifuncionalidade, que vê qualquer 
texto como simultaneamente desempenhando o que este autor chama de funções “ideacional”, 
“interpessoal5” e “textual” da linguagem. A essas funções da linguagem, segundo a LSF, correspondem, 
respectivamente, três tipos de processo que se desenvolvem simultaneamente na linguagem: a construção da 
realidade; a representação e negociação de relações sociais e identidades e a construção do texto . Portanto, 
tais funções são importantes na análise de discurso porque nos permitem perceber a linguagem presente num 
texto como representante da realidade, das relações sociais e construtora de identidades sociais. 
 Fairclough (2003:3) defende que a análise de texto é uma parte essencial da análise de discurso, a 
qual ele vê como ‘oscilando’ entre um foco em textos específicos e um foco no que ele chama de ‘ordem de 
discurso’ (OD). De acordo com esse lingüista, uma O.D. é uma rede de práticas sociais em seu ‘language 
aspect’. Os seus elementos não são das estruturas lingüísticas (nomes, frases), mas discursos, gêneros e 
estilos, os quais são, correspondentemente, categorias que permeiam a divisão entre lingüístico e não-
lingüístico, o discursivo e o não-discursivo (idem, ibidem, p.24-5). Esses elementos selecionam certas 
possibilidades definidas pelas línguas e excluem outras – eles controlam a variabilidade lingüística de áreas 
particulares da vida social. Segundo Magalhães (2000), a ordem de discurso é societária ou local 
(=institucional); “Uma ordem de discurso é formada de elementos com limites tensos entre as práticas 
discursivas, tanto em termos da ordem de discurso local como em nível macro, societário.” (idem, p. 91) 

Fairclough (op. cit.) também esclarece que a análise de texto é vista não só como análise lingüística; 
ela também inclui o que ele chama de ‘análise interdiscursiva’, isto é, ver os textos em termos dos diferentes 
discursos, gêneros e estilos a que eles recorrem e articulam juntos.   

Passaremos, a seguir, a tratar da questão dos gêneros discursivos e a constituição de identidades 
socioculturais. 

 
 

3. Os gêneros discursivos e a constituição de identidades 
 
 

Na trajetória percorrida por teóricos da Análise de Gêneros, percebemos uma crescente preocupação 
e consideração das questões de gênero como imbricadas em redes de relações sociais, no marco ideológico 
de períodos históricos e culturais específicos. Nessa trajetória, encontramos os principais teóricos dessa área, 
cujas teorias de gênero têm fundamentado os diversos trabalhos que têm sido produzidos nesse campo. São 
eles: Bakhtin (trad., 1997) – teoria dialógica; Swales (1990) - teoria voltada para o ensino da produção 
textual de gêneros acadêmicos, em especial o “paper”; J. Martin (1997), para quem o gênero está relacionado 
aos sistemas de processos sociais em que os princípios para a relação desses processos entre si têm a ver com 
a textura – ou seja, a função textual -, as formas em que as variáveis: campo, tenor e modo são tecidas, 
imbricadas em um texto; e Fairclough (2001a), Chouliaraki e Fairclough (op. cit.), Fairclough (2003) – 
gêneros híbridos. 

                                                 
 
5 Fairclough acha útil distinguir duas funções da função interpessoal: a função de “identidade” – o texto na constituição das 
identidades pessoais e sociais – e a função “relacional” – o texto na constituição das relações. (2001a; 2001c:36). Contudo, neste 
trabalho, usaremos apenas a nomenclatura ‘interpessoal’. 
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Não se pode deixar de mencionar a grande contribuição de Bakhtin (op. cit.: p.199) com sua 
compreensão dialógica da linguagem. Segundo ele, os enunciados são compreendidos em uma teia de 
relações; assim, todo enunciado é considerado heterogêneo, uma vez que engendra, articula e transforma, de 
alguma forma, outros enunciados. Contudo, esse movimento dialógico possui certos limites impostos por 
cada época e circunstâncias sociais particulares. De acordo com o autor, esses limites concretizam-se na 
forma de gêneros discursivos (GDs). Estes são por ele conceituados como sendo organizações relativamente 
estáveis de enunciados ligados às diversas esferas de atividade humana, as quais apresentam uma 
determinada ‘estrutura composicional’, ligada a uma ocasião particular6. Portanto, as limitações para a 
constituição dos GDs são históricas e sociais e, como categorias históricas, os GDs são sujeitos a um 
processo de transformação contínua. Como enfatiza Bakhtin, a estabilidade relativa dos gêneros é 
constantemente ameaçada por forças que atuam sobre as coerções genéricas. Nesse processo, gêneros 
existentes mudam a partir de modificações na situação social, na qual exercem uma função, ou novos 
gêneros podem surgir a partir de transformações ostensivas daqueles já existentes. Isso pressupõe a 
existência de uma relação inseparável entre o gênero e a esfera social em que foi construído, ou seja, entre o 
texto e o contexto.  

Nesse sentido, Martin in Christie  & Martin (1997:4) afirma que há uma modelagem tanto da 
linguagem quanto do contexto social como sistemas semióticos em uma relação de realização um com o 
outro. Essa realização implica que a linguagem constrói o contexto social, é por ele construída e o reconstrói. 
A organização de ambos é funcionalmente diversificada e modelada pelas metafunções da linguagem. Essa 
organização funcional intrínseca é projetada, no contexto, com as variáveis da teoria de registro7: campo, 
tenor e modo.  Nessa configuração, o contexto social também compreende o nível de gênero, o qual é 
estabelecido além das metafunções para representar as relações entre os processos sociais em termos mais 
holísticos. No modelo de Martin in Christie  & Martin (1997:8) , portanto, o registro contextualiza a 
linguagem e é, por sua vez, contextualizado pelo gênero.  

De fundamental importância na abordagem dos GDs é a discussão bastante atualizada e crítica 
apresentada por Fairclough (2003), a partir da p. 68, sobre as dificuldades com o conceito de gênero. Uma 
das dificuldades, por ele destacadas, é que gêneros podem ser definidos em diferentes níveis de abstração. 
No caso da Narrativa, alguém pode considerá-la um gênero, mas, seguindo a argumentação do autor, se ela é 
um gênero, ela o é em um nível alto de abstração. Ela é uma categoria que transcende redes particulares de 
práticas sociais e há, por ex., muitos diferentes tipos de gêneros Narrativa que são mais especificamente 
situados em termos dessas práticas. Desse modo, Fairclough defende que, se dizemos que um gênero está 
ligado a uma prática social particular, então devemos chamar a Narrativa de ‘pré-gênero’, conforme sugere 
Swales (op. cit.). Outra questão por ele discutida, e que merece reflexão, diz respeito a categorias, tal como 
entrevista, que são menos abstratas que a narrativa, mas que também transcendem redes particulares de 
práticas. Ele argumenta que é preciso notar que há um processo sócio-histórico envolvido aqui – o que 
Giddens (1991) chama de ‘desencaixe’8. O gênero entrevista para Fairclough, então, é considerado um 
gênero desencaixado, ao passo que uma entrevista de pesquisa etnográfica é um gênero situado. Além disso, 
Fairclough (op. cit.: p. 69) discorda de Swales (op. cit.), quando este define um gênero como ‘uma classe de 
eventos comunicativos’, pois eventos reais (textos, interações) não estão em um gênero particular e não 
exemplificam um gênero particular – antes, eles recorrem a uma fonte socialmente disponível de gêneros de 
formas potencialmente muito complexas e criativas. Um outro ponto de grande interesse sobre GD, discutido 
por Fairclough, é a definição de um gênero em termos dos propósitos da atividade, ou seja, do que as 

                                                 
 
6 Magalhães (2003: 37, 42) utiliza o termo ‘tipo de discurso’ para se referir a ‘gêneros de discurso’, seguindo Bakhtin (trad., 1997). 
Na nota de rodapé no. 4, p. 42, a autora explica que o tipo de discurso se caracteriza por convenções e aspectos composicionais que 
são associados a determinadas ocasiões sociais, por exemplo, o discurso de sala de aula, a entrevista de televisão, a consulta médica. 
Ela acrescenta que, para Bakhtin, a fala do outro sugere um tipo de discurso (que ele denomina ‘gênero de discurso’), trazendo à 
memória uma ‘estrutura composicional’ particular. Por essa nota de rodapé, fica clara a referência de tipo de discurso a gêneros de 
discurso. 
7 A variável ‘campo’ diz respeito às atividades, participantes, processos e circunstâncias ligados às atividades. ‘Tenor’ envolve as 
relações sociais em uma dimensão vertical: reciprocidade/poder, e em uma dimensão horizontal: depende do desenvolvimento de 
descrições da linguagem avaliativa. Já a variável ‘modo’ refere-se aos canais de comunicação: escrito, oral, conversa face a face, 
conversa ao telefone, rádio, televisão, correio eletrônico.  
8 Isto é, gêneros sendo, por assim dizer, ‘desencaixados’ de redes particulares de práticas sociais em que eles inicialmente se 
desenvolveram, e tornando-se disponíveis como um tipo de ‘tecnologia social’ que transcende as diferenças entre redes de práticas e 
diferenças de escala. Entrevista, por ex., abarca muitos tipos diferentes que são especializados para práticas sociais particulares 
(entrevista de emprego, entrevista com celebridade na TV, entrevista política, etc.). 
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pessoas estão fazendo discursivamente. Para ele, há problemas em privilegiar muito o propósito na definição 
de gênero. A sua proposta, contudo, não é que deveríamos deixar de ver o propósito como relevante para os 
gêneros, mas que deveríamos evitar centrar nossa visão de gênero no propósito. (p.72).  

Enfim, todas essas discussões evidenciam que há ainda muito para se investigar acerca dos GDs - 
campo vasto e frutífero. E, remetendo-nos, mais especificamente, a uma investigação voltada para o ensino, 
consideramo-la muito relevante e concordamos com Meurer e Motta-Roth (2002) quando destacam que é 
responsabilidade central do ensino formal o desenvolvimento da consciência sobre como a linguagem se 
articula em ação humana sobre o mundo, por meio do discurso ou em GDs. E, uma vez que nos diferentes 
GDs podem se constituir diferentes identidades socioculturais, é fundamental investigar essa relação.  

Como se sabe, a discussão sobre as identidades está ligada ao que se convencionou chamar de 
modernidade tardia, que se caracteriza como um período em que a mídia impressa e eletrônica tem um papel 
central na formação da identidade e os sistemas sociais adquirem um caráter globalizado (Chouliaraki e 
Fairclough, op. cit.). É importante compreender, como Hall (op.cit.:103), que a identidade é um ato 
performativo9 em que os indivíduos como sujeitos se constituem nos discursos e as identidades são 
construídas discursivamente nos eventos discursivos. Quem nós somos depende dos eventos discursivos dos 
quais participamos. Assim, segundo esse autor, a identidade trata-se sempre de um “sujeito-em-processo”, 
uma constituição que nunca cessa, por isso há sempre possibilidade de quebra e de mudança nas 
representações discursivas, o que ocorre no discurso. A identidade é, pois, uma construção social, fruto da 
interação e as identidades sociais de classe, gênero, raça, idade, profissão, etc., são simultaneamente 
exercidas pelas mesmas pessoas. Os sujeitos, seguindo este autor, são produtos de várias histórias e culturas 
interconectadas, pertencem a uma e ao mesmo tempo a várias casas. Ele reforça tal afirmação usando a 
expressão “indivíduo híbrido”, utilizada e defendida por Bhabha (1998), como aquele que pertence a dois ou 
mais mundos ao mesmo tempo. Nesse sentido é que se pode dizer que é um sujeito em fluxo ou em processo, 
mutante ou proteiforme como sugere Rajagopalan (in Signorini, 1998:41-42). 

 Quando a essa não-fixidez, Fairclough (2001c) destaca que, na sociedade pós-moderna, a 
auto-identidade das pessoas, ao invés de ser um traço de posições e papéis determinados, passa a ser 
construída reflexivamente através de um processo de negociação. “As relações e identidades, portanto, 
precisam ser cada vez mais negociadas através do diálogo, uma abertura que envolve possibilidades maiores 
que as relações e identidades fixas da sociedade tradicional, mas também riscos maiores” (p. 42).  

Para nós, essa concepção é de grande relevância no processo de ensino-aprendizagem, pois pode 
minimizar a questão de a identidade ser marcada pela diferença e esta ser sustentada pela exclusão (cf. 
Woodward in Silva, 2000:14). Para isso, julgamos fundamental uma abordagem crítica ao discurso, pois 
tanto a identidade quanto a diferença são produtos culturais e sociais, e criações discursivas, e são 
constituídas por meio de atos de linguagem. Assim, elas devem ser, mais do que simplesmente respeitadas e 
toleradas, como proposto nos PCNs (1998). Devem, sim, ser questionadas e problematizadas (Silva, op. cit.). 

 Nesse sentido, podemos dizer que é indispensável um trabalho, com base na ADC, que investigue e 
analise as diferentes identidades representadas em gêneros discursivos voltados para o humor e suas 
implicações nas identidades dos sujeitos envolvidos no processo de ensino/aprendizagem. Essa perspectiva 
crítica, conforme leitura feita pela profa. Izabel Magalhães em sala de aula , vai se apoiar nos seguintes 
conceitos relevantes e interconectados para abordagem dos GDs:  

 
PRÁTICA           EVENTO          GÊNERO         TEXTO. 
 
A seguir, passamos, então, a uma abordagem crítica do GDEP. 
 
 

4. O humor e o gênero discursivo eletrônico ‘piada’ 
 
 
 Nossa escolha desse GD deve-se ao fato de entendermos que o humor “põe em circulação e em 
oposição pelo menos dois discursos: um ‘correto’ e um outro que é de alguma forma reprimido ou proibido, 
‘incorreto’, como nas piadas sobre sexo, poder, raças, etnias, instituições etc.” (Possenti, 2000:252). Ele pode 

                                                 
 
9 A teoria da “performance” é de J. Butler. Em sua teorização sobre as identidades de gênero, traz a noção de uma identidade não 
essencial e performática, a qual é compartilhada por Hall. Como este autor (2001:109) destaca, mostrar a natureza da identidade 
como algo não essencial não diminui em nada a sua eficácia discursiva, material ou política.  
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ser, ainda, “uma espécie de arma de denúncia, de instrumento de manutenção do equilíbrio social e 
psicológico; uma forma de revelar e flagrar outras possibilidades de visão do mundo e das realidades naturais 
e culturais que nos cercam e, assim, de desmontar falsos equilíbrios” (Travaglia, 1990:55).  
 Além disso, também vemos que, com um objetivo ‘aparente’ de provocar o riso, de entreter, o humor 
tanto pode denunciar quanto confirmar a ordem estabelecida, reforçar mais ainda as diferenças e 
estereótipos naturalizados.. O trabalho de Marques (2001) é um exemplo de como o humor pode confirmar a 
ordem estabelecida, construindo estereótipos negativos para o português. Já os estudos de Botelho (2000), 
Pires (2000) mostram como é próprio da natureza do riso ser instrumento de contestação, como o humor 
promove a subversão social, e como é possível reforçar o caráter transgressor do humor, em contraposição às 
idéias que identificam o humor enquanto instrumento de alienação social. 

 
 

5.1. A piada como um gênero discursivo eletrônico  
 
 

As piadas, de acordo com Pepicello (1987), são formas ‘invertidas’ de narrativas. ‘Invertidas’ porque 
as piadas – narrativas geralmente curtas - não têm a pretensão de apresentar uma história clara para o 
leitor/ouvinte, mas, exatamente, o inverso. Ela opera por meio de uma quebra na expectativa do/a leitor/a-
ouvinte. Gil (1991:102), em sua tese de doutoramento, mostra que nas piadas estão em jogo fatores diversos, 
cuja especificidade ultrapassa os limites do sistema lingüístico. Ela busca no extralingüístico, que se serve da 
estrutura argumentativa, o significado do texto cômico, pois entende que é aí que o sujeito falante atualiza o 
que ele quer dizer. Segundo a autora, o relato cômico envolve principalmente uma ação; é uma instância 
ideológica na qual os indivíduos tornam-se sujeitos, senhores de um conjunto de atitudes e representações 
que não são nem universais nem individuais, mas se referem a posições de classe e determinam sua prática 
discursiva. Para essa pesquisadora, a piada “é uma unidade lingüística concreta, dotada de propriedades que 
a relacionam intimamente com o riso, tomada pelos usuários da língua, em situação de interação, com 
função comunicativa definida.” (Gil, op.cit., p.199). 
 Voltando-nos, especificamente, para a piada eletrônica como um GD, julgamos importante destacar 
as mudanças que têm ocorrido no cenário da comunicação e nos GDs em função das tecnologias de 
comunicação. Segundo Kress (1996), esse cenário mudou muito nos anos 90; a comunicação passou a ser 
multisemiótica, e o modo visual, em particular, ocupou o lugar central nesse cenário. Kress afirma que hoje 
parece termos uma instância de um novo código de texto – e – imagem, em que a informação é transmitida 
diferentemente pelos dois modos. Para ele, a modalidade visual – como as demais modalidades semióticas – 
são disponíveis para uso ideológico, assim com a linguagem verbal. E elas não mantêm entre si uma relação 
de mera co-existência; elas interagem e essa interação pode, com o tempo, ter efeitos reais sobre a linguagem 
na modalidade escrita. De acordo com Fairclough (2003), uma forma pela qual os gêneros se diferem uns dos 
outros é quanto às tecnologias de comunicação para as quais eles são especializados, e um fator na mudança 
dos gêneros são os desenvolvimentos nessas tecnologias; tais desenvolvimentos são acompanhados pelo 
desenvolvimento de novos gêneros (p. ex., o desenvolvimento de ‘formatos’ na web, trazendo junto gêneros 
que são tomados de outras tecnologias, como as entrevistas televisivas jornalísticas transformadas em gênero 
discursivo humorístico em diferentes sites, e gêneros que têm se desenvolvido como parte da mudança 
tecnológica, como o e-mail, a piada e a charge animadas). Fairclough (op. cit., p. 77-78) acrescenta que a 
originalidade desse formato tem a ver, parcialmente, com sua forma particular de ‘multimodalidade’ (Kress e 
van Leeuwen, 2001). Ele pode combinar diferentes modalidades semióticas, incluindo fotografias, imagens 
visuais (como logotipos), vídeo, assim como a linguagem verbal escrita e oral (como nas charges animadas, 
por exemplo). O formato é também não-seqüencial: é oferecida uma série de escolhas que permite ao leitor-
navegador (Silva, 2003) seguir diferentes passos. Essa multimodalidade será também por nós analisada mais 
adiante, pois a piada eletrônica constitui-se como um gênero multimodal.  
 Como a análise das piadas como um GD envolve a análise do contexto social e da estrutura 
composicional, consideramos pertinente apresentar, aqui, algumas especificidades da piada apontadas por 
Gil (op. cit.) ao longo de sua tese, e sintetizadas nas suas Considerações finais (p.196-207). Enumeramos 
somente aquelas às quais faremos referência na explicitação da estrutura genérica da piada eletrônica, no 
próximo item. São elas:  
1) utiliza “o mecanismo coesivo da alternância da fala dos interlocutores” (p.199); 
2) a coerência da piada não funciona da mesma forma que a dos demais textos; ela se baseia na oposição, o que 

colabora para tornar a piada um texto “sui generis”. A sua coerência se expressa através de uma estrutura que se 
compõe de um antecedente e um conseqüente e de um elemento mediador, sendo que esse mediador ou gatilho  (cf. 
terminologia de Raskin, 1987) é o responsável pela passagem de um script a outro. Para produzir a oposição 
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necessária e dialética entre os dois componentes estruturais da piada, o mediador pode assumir diversas formas, de 
acordo com o mecanismo utilizado pelo texto. Os mecanismos utilizados podem operar nos níveis fonético-
fonológicos, morfossintáticos e semânticos. O antecedente apresenta as personagens, situadas no tempo e no 
espaço, atribui-lhes suas funções e qualidades, e indica o seu campo de ação, que é socialmente definido. O 
conseqüente apresenta a conclusão; ele se orienta pelo princípio da surpresa e ressalta as oposições entre os 
elementos. (cf. p. 199-206); 

3)  a construção do texto-piada obedece a regras definidas: tem sempre uma primeira parte, que fornece os termos da 
narrativa e o encadeamento do tópico, e uma segunda, que contém o desfecho da história. A segunda parte, através 
de mecanismos lingüísticos, lógicos e culturais, acaba sempre por desviar o final da história e surpreende o 
leitor/ouvinte. 

 
 
5.1.1. Esboçando a estrutura genérica do GDEP 

 
 

Como dissemos, a piada eletrônica é um gênero discursivo multimodal, pois envolve recursos 
lingüísticos e visuais. Vamos, então, tentar explicitar aqui a sua possível estrutura genérica. Contudo, não 
nos ateremos à estrutura da página eletrônica como um todo (propaganda no alto, lista de temas das piadas 
do lado esquerdo, seção abaixo da piada para avaliação da mesma e envio a um/a amigo/a), mas apenas ao 
que é específico à piada em análise.  
 Tomando como base os apontamentos de Gil (op. cit.) sobre as piadas impressas, podemos dizer que 
a piada eletrônica A bicha religiosa utiliza o mecanismo coesivo da alternância da fala dos interlocutores: ‘os 
marmanjos’, ‘a bicha’ e o narrador. Da mesma forma, quanto à coerência da piada, Gil afirma que ela se 
expressa através de uma estrutura que se compõe de: um antecedente, um conseqüente e um elemento 
mediador (o mesmo que gatilho para Raskin, 1987), responsável pela passagem de um script a outro. Para 
produzir a oposição necessária e dialética entre os dois componentes estruturais da piada, o mediador pode 
assumir diversas formas, de acordo com o mecanismo utilizado pelo texto. Este, de acordo com o nosso 
entendimento, não precisa necessariamente estar entre o antecedente e o conseqüente.  

Observando a piada eletrônica, percebemos que: 
a) o antecedente pode ser compreendido como o 1º. e 2º.parágrafos, no qual temos a informação das 
personagens, suas funções no discurso construído, suas qualidades e o campo de ação – onde e o quê -, 
os quais podem ser assim definidos, respectivamente : ‘a bichinha’ e os ‘cinco marmanjos’; personagem 
principal, ‘o agredido’ e os ‘agressores’; ‘recém-convertida’ e ‘marmanjos, que gritam”; em alguma rua da 
cidade cinco homens agridem verbalmente um homossexual “–Veado! Bicha! Queima rosca!”; 
b) o conseqüente, que apresenta a conclusão, se orienta pelo princípio da surpresa e ressalta as 
oposições entre os elementos, pode ser compreendido como o 3º., 4º. e 5º. parágrafos;  
c) o gatilho ou mediador é percebido no 5º. parágrafo, em que se faz a transposição de um script de um 
acidente de carro corriqueiro para um script de um acidente provocado por ‘Jesus’, como uma forma de 
vingança pelo fato de os ‘marmanjos’ terem agredido um fiel da igreja citada na piada. 

Se unirmos essa especificidade apontada por Gil à de no. 3, veremos que o antecedente 
corresponderá à primeira parte, que fornece os termos da narrativa e o encadeamento do tópico; e o 
conseqüente, à segunda, que contém o desfecho da história e que, através de mecanismos lingüísticos, 
lógicos e culturais, acaba sempre por desviar o final da história e surpreende o/a leitor/a/ouvinte. 

Passaremos agora para o arcabouço analítico da ADC, segundo o qual nortearemos a nossa amostra 
de análise do GDEP. 

 
 

6. Nos caminhos da análise de discurso crítica 
 
 
No modelo de 1999, Chouliaraki e Fairclough oferecem uma nova visão da ADC – não só como 

teoria, mas como método também. Enquanto método para análise das práticas sociais, com particular 
consideração para os momentos do discurso, a ADC, ao mesmo tempo que liga teoria e prática, realiza 
análise de práticas que acabam por ser construções teórico-práticas de discursos na vida social.  

Nossa análise será norteada por esse método; mas é importante ressaltar que não o concebemos como 
uma lista pronta com todos os passos a serem seguidos em uma ADC. Cabe destacar, ainda, que, quanto à 
análise lingüística, em específico, não há também uma lista definitiva de mecanismos relevantes para a ADC, 
pois, conforme Meyer (2001:25), a seleção destes depende principalmente das questões específicas de 
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pesquisa. Assim, não seguiremos todos os passos do arcabouço analítico propostos por Chouliaraki e 
Fairclough (op.cit., p. 60). Centrar-nos-emos, no item 2 – Obstáculos na superação do problema -, que inclui 
análise da conjuntura, análise do discurso e análise da prática da qual o discurso é um momento. Daremos 
especial atenção à Análise do discurso.  
 
a) Análise da conjuntura - Em termos mais amplos, é importante destacar que, no mundo contemporâneo, o 
humor vem sendo mais valorizado e adquiriu as propriedades de um bem econômico, foi transformado em 
mercadoria de interesse tanto para os meios de comunicação como para a sociedade (Gil, op. cit.). Dessa 
forma, ele tem sido veiculado das mais diferentes formas: via rádio, televisão, teatro, livro, revista, jornal, 
internet, etc., e tem assumido contornos distintos, não mais sendo voltado apenas para o riso, o 
entretenimento. Muitas vezes, tem sido importante veículo de críticas e denúncias.  

Contudo, em se tratando especificamente da internet – meio pelo qual os textos de nosso corpus são 
veiculados - o que podemos dizer é que, por um lado, o seu impacto nos diferentes segmentos de nossa 
sociedade trouxe consigo uma aura de novidade, modernidade, mas, por outro lado, essa tecnologia não veio 
acompanhada de uma preparação dos profissionais, o que acabou por gerar o chamado “analfabetismo 
digital” no Brasil. Como bem destaca Silva (2003:15), todo o potencial trazido pelo uso do computador – e 
através dele pela Internet – parece ter pego os/as professores/as no contrapé, levando-os/as, num trocadilho, a 
permanecer na contra-mão da própria inovação/renovação do ensino. Entretanto, pensamos que é preciso 
lutar para que educadores/as saiam dessa contra-mão e aceitem o desafio de trabalhar com essa ferramenta, 
hoje indispensável. O grande desafio talvez seja os/as professores/as vencerem a sua própria resistência a 
esse novo meio de acesso à informação (cf. Almeida, 2003 in Silva, op.cit.: p.37).  

Mesmo com tantas barreiras, pode-se dizer que, atualmente, tem crescido o número de pessoas com 
acesso à internet e ao humor por esse meio de comunicação. Tem, também, aumentado a diversidade de GDs 
humorísticos. O que continua predominando no humor, contudo, em nosso entendimento, são os temas 
abordados e as instituições envolvidas em geral: política, sexo, homossexualismo, racismo, mulher, 
português, loira, casamento, família, escola, igreja, etc., os quais, em sua maioria, reforçam preconceitos, 
estereótipos e diferenças. Essa predominância de temas talvez seja explicada por Possenti (2000) in Barros 
(2000:252), quando ele diz que só há humor sobre temas controversos, ou seja, temas sobre os quais há uma 
pletora de discursos, cada um deles enfocando o tema de um ângulo ou posição diferente, que é o que faz a 
controvérsia. Assim, como temos sempre divergências de posicionamento quando o assunto é política, sexo, 
homossexualismo, racismo, mulher, casamento, igreja, etc; por certo, essa seja a razão da recorrência desses 
temas e instituições.  

Como podemos ver, na piada selecionada, temos a representação da instituição igreja e a abordagem 
do tema homossexualismo . Quanto a essa representação e abordagem, é necessário e interessante explicitar 
que a produção da piada se deu no ano passado, 2003, quando muito se falava sobre: o crescimento das 
igrejas evangélicas e do número de fiéis e a necessidade de se saber lidar com as diferenças e não só 
reconhecê-las e reforçá-las. Entretanto, o que se percebe nessa piada é que ela acaba por contribuir para o 
reforço das diferenças e de preconceitos.  
 
b) Análise do discurso - Primeiramente, podemos dizer que o texto em análise é uma amostra do GD 
‘piada’, recontextualizado na internet; gerando o GDEP. Com base na discussão tecida por Fairclough 
(2003), mencionada anteriormente, entendemos que há, na piada A bicha religiosa, um pré-gênero, que é a 
narrativa, e, a nosso ver, o GDEP, que é um gênero situado. Nesse gênero, identificamos, basicamente, as 
seguintes ordens de discurso: (a) religiosa (nome da igreja, o fato de estar com a bíblia na mão; a atitude da 
“bicha” de erguer as mãos para o céu e gritar, dirigindo-se a Jesus); (b) machista  (o que as pessoas que 
estavam no carro gritam, os substantivos “bichinha” e “bicha” usados pelo(a) narrador(a) e pelos 
“marmanjos”). Isso nos remete à relação interdiscursiva existente na piada.  

Em se tratando da questão dos estilos que, de acordo com Fairclough (op. cit.), são o aspecto 
discursivo de modos de ser, identidades, eles estão ligados à identificação (como as pessoas se identificam e 
como são identificadas pelos outros) e às identidades (p. 159). Quem você é é parcialmente uma questão de 
como você fala, escreve, assim como uma questão corporal, de postura – como você olha, se posiciona, 
movimenta, etc. Os estilos manifestam-se por meio de diferentes traços; porém, centraremos nossa análise na  
escolha do vocabulário . Ela pode revelar o que o(a) autor(a) quis expressar em termos de significado e essa 
escolha é um dos meios reveladores da posição do sujeito produtor e da(s) ideologia(s) que está(ão) sendo 
veiculada(s). Por isso, não pode ser descartada em uma ADC. Para essa análise, vamos nos apoiar na 
Lingüística Sistêmico-funcional (Halliday, op. cit.), tentando relacionar a escolha do vocabulário à 
construção de identidades.  Na piada, então, destacamos: 
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1. O seu título, “A Bicha Religiosa”: um sintagma nominal que desempenha importante papel na 
construção de sentido do texto e na construção da identidade do homossexual. Podemos dizer que há a 
associação de dois temas polêmicos: o homossexualismo e a religião, dando não só as pistas do que se vai 
focalizar na piada como unindo o que, no mundo real, muitas vezes pode parecer incompatível, dada a forma 
como o homossexualismo é visto pela maioria das igrejas. Essa incompatibilidade, destacamos, funciona 
como um gatilho produtor do humor (Raskin,1987). 
2. Nome dado à igreja, “Igreja Universal do Reino do Edir Macedo” em vez de “Igreja Universal do 
Reino de Deus”. Entendemos que essa criação de um novo nome próprio para designar o nome da instituição 
religiosa, tão conhecida no país quanto o nome de seu líder, Edir Macedo, pode gerar duas possíveis leituras: 

• Edir Macedo igual a Deus, ou a um deus, para os seguidores da igreja; 
• Edir Macedo já possui um “reino”, fruto das elevadas quantias que arrecada diariamente dos 
seguidores. 

Em ambas leituras, é possível perceber uma crítica ao que  acontece nessa igreja, à forma como os 
seguidores agem e à pessoa Edir Macedo. 
3. O uso do diminutivo, “A bichinha”, no início da piada, para se referir ao homossexual, denotando uma 
referência pejorativa, e o uso do sintagma nominal “cinco marmanjos”, em negrito, para se referir aos 
homens heterossexuais. Essa forma de referenciação, consideramos, influencia na construção de uma 
identidade ‘negativa’/’enfraquecida’ para os homossexuais/‘bichas’ em oposição à identidade dos 
heterossexuais/homens. 
4. O uso do adjetivo “recém-convertida” entre vírgulas : dá destaque a essa característica e, de certo 
modo, procura enfatizar o fato de que, em função de sua recente conversão, ‘a bicha’ estaria bastante 
“fervorosa”, “cheia de fé”, o que poderia tê-la levado a atribuir a morte dos ‘cinco marmanjos’ à ação divina.  
Isso parece ser reforçado também pelas suas ações narradas no final da piada, quando ela se dirige a Jesus 
para, digamos, agradecê-lo por ter provocado a morte daqueles que a agrediram verbalmente. 
 Uma outra possível leitura, proposta por uma aluna de 7ª. série, é a de que ‘a bicha’, por ser ‘recém-
convertida’, estaria ainda aprendendo a ser uma pessoa religiosa e talvez, por isso, tivesse atribuído tal ação a 
Deus. Segundo a aluna, Deus e religião são associados a boas ações e não a más ações, como na piada. Esta 
relação, para ela, foi estabelecida na piada, pela ‘bicha’, em função de sua recém-conversão. 
5. A palavra “arrasou” representada da forma como é dita (“ar-ra-sooooou!”) e a própria escolha 
desse léxico ‘para agradecer a Jesus’. Essa tentativa de reprodução da entonação e o uso da ‘gíria’ 
remetem-nos a um estereótipo negativo criado para ‘bichas’: exagero, escândalo, uso de linguagem informal 
na maioria das situações. Essa imitação e escolha lexical também atuam na constituição da identidade do 
homossexual, na produção do humor e podem ser entendidas como uma crítica a essa forma de 
comportamento. Enquanto um/a fiel no mundo real geralmente diria, por exemplo, “Obrigado/a, Jesus ou 
Deus” ou “Graças te dou, Jesus ou Deus”, ‘a bicha’ diz “Jesus! Você ar-ra-sooooou!”, o que funciona como 
uma ruptura no comportamento preestabelecido, com o objetivo de produzir o humor.  

Essa escolha lexical, bem como a entonação, pode estabelecer ainda uma idéia de relação de 
proximidade e familiaridade com Deus, por parte da ‘bicha’, de forma que pode se dirigir a ele da mesma 
forma que o faria em se tratando de qualquer outro interlocutor.  

Vale lembrar aqui que, em muitas igrejas evangélicas, é comum os adeptos erguerem as mãos para o 
alto e cantarem, agradecerem a Jesus e ou a Deus por algo recebido, o que parece estar sendo representado 
nos dois últimos parágrafos: “Então ela coloca a bíblia no chão, ergue as mãos pro céu e grita:  
– Jesus! Você ar-ra-sooooou!”. Nesse trecho, os(as) leitores(as) podem perceber, também, uma crítica a esse 
ritual, assim como um intertexto, talvez em tom irônico, com a música cantada pelo padre Marcelo Rossi, 
“Erguei as mãos e dai glória a Deus”. É ainda possível a leitura de que só mesmo uma força divina poderia 
romper com um comportamento tão legitimado de muitos machistas. 
 
c) Análise de alguns  momentos que compõem a prática social: Em primeiro lugar, entendemos que o 
discurso em análise é um momento da prática social digital/midiática de produção e consumo do gênero 
discursivo piada. Nessa prática social, o discurso é parte fundamental, e o momento discursivo dessa prática 
internaliza outros momentos dela (cf. Chouliaraki & Fairclough, op. cit.), como ilustraremos a seguir. 

Com relação à atividade material (vozes e marcas), podemos dizer que ela é tanto discursiva 
quanto semiótica na piada em análise. Esta pode ser descrita como um texto no qual se narra uma história de 
um homossexual e no qual há um entrecruzamento de vozes, que denota o caráter polifônico do texto. Ora 
temos a voz do(a) narrador(a), ora a das pessoas que estavam no carro, representando, na perspectiva dos(as) 
produtores(as), pessoas do sexo masculino, machistas, preconceituosas, que discriminam as “bichas”; ora a 
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do protagonista da história, “a bicha”, representando, por seu turno, a voz dos homossexuais e também de 
fiéis da Igreja Universal, ou quem sabe, até mesmo dos evangélicos no geral. 

Conforme destaca Fairclough (2003), uma questão geral que surge ao se analisar gêneros é: a quais 
modalidades semióticas ele recorre e como elas são combinadas? Se observarmos por inteiro a página na 
qual se insere a piada, poderemos ver a multimodalidade na composição da página e do GDEP, e, por isso, a 
análise desse aspecto semiótico do gênero discursivo, consideramos, é fundamental. Lembramos, aqui, que 
Kress e van Leeuwen (1996) alertam-nos para o fato de que nem sempre o aspecto lingüístico pode 
evidenciar o estereótipo ou a discriminação, mas o visual pode apresentar-se carregado de conteúdo 
discriminador. Por isso, ressalta-se a necessidade de se pensar em uma análise conjunta, tanto com categorias 
verbais quanto visuais, de forma integrada. Nessa perspectiva, passamos agora a analisar alguns aspectos 
semióticos presentes na página da web em que se insere a piada.  

No alto da página, do lado aparece o que poderíamos chamar de logomarca do site, cujo fundo é em 
tom azul forte e o nome do site em letras maiúsculas, na cor vermelha. Esses tons fortes das cores chamam a 
atenção dos/as leitores/as navegadores/as, na nossa opinião. Ao lado do título, à direita, posicionado como se 
estivesse se apoiando na letra ‘A’ final do nome, há uma espécie de ‘boneco’, com feição alegre, sorriso no 
rosto e olhos bem atentos. Esse jogo de forma e cores pode contribuir para a construção de sentido de que o 
Humor Tadela é algo chamativo, atraente, interessante. Ao lado dessa imagem, também no alto da página, há 
propagandas; o que mostra que o propósito do site não é só humorístico; há, obviamente, um apelo ao 
consumo também. Logo abaixo, em uma coluna que vai até o final da página, do lado esquerdo, aparece a 
lista dos temas das piadas existentes no site, como, por ex.: alienígenas, bêbados, caipiras, diversos, escola, 
fábula, humor negro, informática, loiras, etc. Caso o/a leitor/a navegador/a queira acessar uma outra piada, 
com um outro tema, é só clicar no nome apropriado dentro dessa coluna. 

Na posição central da página, encontra-se a piada. Acima do título, que aparece em negrito, A Bicha 
Religiosa, do lado direito, há o nome do tema no qual a piada se enquadra; neste caso ‘bichas’, em fonte 
diferente da usada no título, com fundo azul e fonte branca. E, ao lado do título vem uma imagem que, 
podemos dizer, procura representar o tema da piada. Como podemos ver, nessa imagem fica bem claro o que 
Kress e van Leeuwen (op. cit.) dizem acerca de o visual poder apresentar-se carregado de conteúdo 
discriminador, estereotipado, pois, por meio do visual, temos a representação estereotipada de um 
homossexual. A pessoa aparece nua, deitada, com os membros superiores voltados para a frente, ou seja, 
para o/a leitor/a navegador/a, e os membros inferiores virados contrariamente aos superiores. Assim, em 
evidência estão: as nádegas, primordialmente; o rosto (cujas características assemelham-se mais ao de uma 
pessoa do sexo masculino, mesmo com o batom nos lábios); parte do ‘colo’; um dos braços, no qual há o 
desenho/tatuagem de um coração em tom vermelho vivo; e um dos pés calçados com um sapato social 
também vermelho. O fundo da imagem é em tom rosa – diríamos uma cor ideologicamente feminina. 
Pensando no aspecto discriminatório que pode ser perceptível pelo visual, entendemos que a imagem, aqui, 
contribui para a construção de uma representação negativa e estereotipada dos homossexuais. Isso porque, 
apesar de atribuir à ‘bicha’ um ‘bumbum’ bem delineado, o que é valorizado pela maioria dos homens em se 
tratando de suas/seus parceiras/os, e poderia significar, de certa forma, que a ‘bicha’ em questão é atraente, 
este é parcialmente coberto por pêlos (traço mais característico aos homens – como também os pêlos 
presentes na parte superior do peito).  

Enfim, a mescla de cores: rosa e vermelho; de formas femininas e características masculinas pode 
reforçar a idéia de homossexual como alguém não muito bem definido, diferente, que não ocupa um espaço 
‘específico’ no mundo de divisões binárias. Além disso, o fato de a ‘bicha’ estar nua e com as nádegas 
voltadas para o/a leitor/a também contribui para a construção de uma imagem atrelada, talvez, a prostituição. 
Isso pode ser associado, inclusive, ao que é dito pelos 05 ‘marmanjos’ (“Queima rosca!”). O batom, o 
coração desenhado no braço e o sapato vermelhos atuam juntamente na produção de uma representação do 
homossexual ligada estreitamente ao sexo, à sedução, à paixão. 

Quanto às relações sociais e processos (relações sociais, poder) – momento relacionado à variável 
de registro tenor e à função interpessoal, primeiramente, pode-se destacar a relação, em evidência, da ‘bicha’ 
com os ‘marmanjos’. Nessa relação, percebemos o modo de operação da ideologia, a fragmentação, proposto 
por Thompson (1995), atuando por meio da diferenciação de dois grupos: homossexual/‘bicha’ versus 
homens heterossexuais.  

No mundo real, pode-se dizer que, geralmente, nessa relação há uma assimetria de poder, em que o 
segundo grupo geralmente detém maior prestígio e poder na sociedade. Por isso, talvez, se ache no direito de 
agredir verbalmente o homossexual, como representado na piada. Todavia, como parte das estratégias de 
construção do discurso humorístico, vale salientar que há uma inversão em relação ao que predomina na 
sociedade, há uma quebra na expectativa e uma possível ruptura nessa assimetria. Na piada, ao contrário do 
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que acontece, na maioria das vezes, na vida real, o fato de os homens agredirem verbalmente o homossexual 
parece não ser legitimado; pois eles acabam morrendo logo em seguida. A imagem de quem detém maior 
poder é desconstruída, pois a forma como as ações são desencadeadas no texto leva os(as) leitores(as) a 
pensarem que houve uma espécie de ‘intervenção divina’ a favor do homossexual: “Logo depois disso o 
motorista perde o controle, o carro derrapa, capota e explode. A bicha assiste tudo de camarote. Então ela 
coloca a bíblia no chão, ergue as mãos pro céu e grita: – Jesus! Você ar-ra-sooooou!”.   

Isso, parece-nos, é, por um lado, uma ruptura ao que é posto ideologicamente e de forma dominante, 
o que, de certa forma, pode conduzir a uma possível leitura dessa piada, segundo a qual ela não reforça, 
reproduz e legitima a discriminação aos homossexuais, uma vez que os agressores foram punidos fatalmente 
pela ‘autoridade divina’. Contudo, por outro lado, pode gerar uma leitura, segundo a qual ‘a bicha’ é 
fanática, como muito se diz acerca dos evangélicos; é ignorante ao ponto de achar que Deus poderia ter 
provocado a morte dos rapazes como uma forma de se vingar em favor do homossexual.  
 
 
7. Considerações finais 
 

 
Em primeiro lugar, lembramos que, de modo algum, esgotamos todas as possibilidades de análise e 

interpretação dos dados. A cada releitura, novos sentidos vão sendo construídos. Neste momento, nós não só 
expomos nossa prática quanto a submetemos ao escrutínio (cf. Rajagopalan, 2003). Essa é uma forma de 
tentarmos encontrar caminhos para que tentemos ser mais reflexivos e auto-críticos.  

No GDEP analisado, pudemos ver que se reproduzem estereótipos, preconceitos e discriminações e 
que, dessa forma, a piada em análise pode se constituir num instrumento de alienação e não de resistência. É 
preciso, então, que procuremos caminhos para que se desenvolva um trabalho de leitura crítica com os GDs 
humorísticos que circulam na sociedade, pois as pessoas estabelecem suas identidades e diferenças também 
por meio das diversas formas pelas quais interpretam os textos, e, mais geralmente, incorporam-nos em suas 
próprias práticas. Por isso, um trabalho de cunho crítico é importante para que os(as) alunos(as) possam 
tentar perceber a circulação e oposição de diferentes discursos, analisá-los, posicionar-se, explorando o papel 
da linguagem nas lutas de poder e buscando construir uma consciência crítica10. Afinal, não queremos 
meros/as reprodutores/as e mantenedores/as das relações assimétricas de poder. Ao contrário disso, 
gostaríamos de auxiliar na tentativa de transformar a realidade, no que diz respeito à forma como o humor é 
tratado na sala de aula, para que ele possa ser útil para uma reflexão acerca das relações sociais e identitárias. 
Concordamos com Rothery e Stenglin in Christie e Martin (1997:262), quando defendem que uma orientação 
crítica abre possibilidades para leituras resistentes e desafiadoras e que o GD também pode ser explorado 
para subverter práticas culturais de modo que os/as leitores/as tornem-se conscientes de uma série de papéis 
dos/as participantes em seqüências de atividades que desafiam o status quo na cultura.  

Sabemos, entretanto, que contribuir para uma mudança na prática social não é nada fácil e não temos 
garantias de que possa acontecer. Mas entendemos que isso não é motivo para sequer tentarmos. E, 
confessamos, as nossas tentativas têm nos mostrado que vale a pensa investir nisso. 
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 Publicidade 

  
  

 

  » Alienígenas  

  » Amizade  

  » Animais  

 » Azarados  

  » Bêbados  

  » Bichas  

  » Caipiras  

  » Casais  

  » Diversos  

  » Escola  

  » Esportes  

 

 

A Bicha Religiosa 
    (1491 Votos - Média 2,83 ) 

 bichinha, recém-convertida, está voltando da Igreja Universal do Reino do Edir 
Macedo, quando passa um carro com cinco marmanjos, que gritam: 
– Veado! Bicha! Queima rosca! 
Logo depois disso o motorista perde o controle, o carro derrapa, capota e explode. A 
bicha assiste tudo de camarote.  
Então ela coloca a bíblia no chão, ergue as mãos pro céu e grita:  
– Jesus! Você ar-ra-sooooou! 

 


