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RESUMO 

 

 

 

A Linguística Cognitiva tem como um de seus principais objetivos descrever e analisar 

os processos de construção de sentido. Para isso, suas pesquisas pressupõem a 

existência de estruturas cognitivas oriundas das experiências sensório-motoras e 

socioculturais dos usuários da língua, as quais são acessadas pelo sujeito durante a 

compreensão textual. Fundamentada teoricamente nesta abordagem cognitiva da 

linguagem, esta dissertação tem como objetivo nuclear descrever e analisar como os 

domínios cognitivos - representados pelos esquemas e frames - permitem ao leitor 

depreender o risível em textos humorísticos. Entende-se por esquemas os domínios das 

informações construídas e armazenadas na mente do sujeito, oriundas de sua 

experiência corporal, como ao movimentar-se ou manipular objetos. Os frames, por sua 

vez, são os constructos que emergem a partir da interação, estabelecida de forma 

dinâmica e consensual, entre os sujeitos em contextos socioculturais específicos. 

Percorremos este caminho não somente por acreditarmos que o efeito de humor 

decorrente de um texto está subordinado à ativação e ao acionamento dos esquemas e 

frames armazenados na mente no leitor, como ainda por crermos na existência de vários 

níveis de compreensão, o que explica a recuperação de trechos humorísticos em um 

texto. Para confirmar a nossa hipótese, utilizamo-nos da aplicação de um experimento 

(uma atividade, com textos humorísticos, para alunos dos ensinos Fundamental e Médio 

registrarem sua compreensão). Para a análise dos resultados dessa atividade, 

apropriamo-nos, metodologicamente, do processo da introspecção (entendida como a 

intuição do pesquisador e a responsável pela produção de ideias e raciocínios ao 

manipular os dados). Durante a observação minuciosa do nosso experimento, chegamos 

à conclusão de que o humor é apreendido intelectualmente quando os esquemas e 

frames são confrontados. 

Palavras-chave: Compreensão do risível. Esquemas. Frames. Narrativas humorísticas. 

Linguística Cognitiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The Cognitive Linguistics has as one of their main objectives to describe and to analyze 

the processes of sense construction. For that, their researches presuppose the existence 

of cognitive structures originating from of the users' of the language sensorial-motive 

and sociocultural experiences, which are accessed by the subject during the textual 

understanding. Based theoretically in this cognitive approach of the language, this 

dissertation has as nuclear objective to describe and to analyze as the cognitive domains 

- acted by the schema and frames - they allow to the reader to infer the laughable in 

humorous texts. He understands each other for schema the domains of the built 

information and stored in the subject's mind, originating from of his corporal 

experience, as when moving or to manipulate objects. The frames, for his time, are the 

constructs that they emerge starting from the interaction, established in a dynamic and 

consensual way, among the subjects in specific sociocultural contexts. We traveled this 

road not only for we believe that the humor effect due to a text is subordinated to the 

activation and the acionament of the schema and frames stored in the mind in the reader, 

as still for we have faith in the existence of several understanding levels, what explains 

the recovery of humorous passages in a text. To confirm our hypothesis, we used 

ourselves of the application of an experiment (an activity, with humorous texts, for 

students of the Fundamental and Medium teachings register his/her understanding). Para 

the analysis of the results of that activity, we appropriated, methodologically, of the 

process of the introspection (understood as the researcher's intuition and the responsible 

by the production of ideas and reasonings when manipulating the data). During the 

meticulous observation of our experiment, we reached the conclusion that the humor is 

apprehended intellectually when the schema and frames are confronted. 

 

Word-key: Understanding of the laughable. Schema. Frames. Humorous narratives. 

Cognitive linguistics. 
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INTRODUÇÃO 

Em algumas produções textuais, quer sejam literárias ou não, o humor tem sido 

um recurso recorrente. Ele é visto, em termos de objetivo, como ponto de partida 

quando se deseja criticar, ironizar ou informar, entre outras ações, com a leveza de 

alegrar e de fazer sorrir.  

Nos textos humorísticos, o humor também se revela como um fator determinante 

e indicativo quando se deseja confirmar ou contestar os valores criados pela sociedade. 

Ao optar pelo riso e pelo bem-humorado, ao invés de uma reflexão mais séria ou 

sentimentalista, busca-se, simultaneamente, divertir e envolver o leitor.  

O interesse pelo estudo da compreensão do humor ancorado no aporte teórico da 

Linguística Cognitiva surgiu em sala de aula no momento em que trabalhávamos a 

crônica humorística no livro didático (CEREJA e MAGALHÃES, 2006). Ao explanar 

sobre o humor, no capítulo intitulado Crônicas Humorísticas, a abordagem dos autores 

resumia-se em apresentar a concepção de humor; os gêneros textuais que dele se 

utilizam, como a charge e o cartum, por exemplo, e a sua inserção e desenvolvimento na 

crônica. Como os alunos estavam cada vez mais envolvidos por este assunto, o humor, e 

no desejo de realizar outras atividades que enriquecessem o fazer pedagógico, fizemos 

uma investigação sobre o assunto em questão.  

Primeiro consultamos esse tópico no material de apoio pedagógico (suplemento 

que acompanha o livro) e vimos que as informações contidas nesse material eram 

insuficientes para o docente que desejasse se aprofundar ainda mais na questão, visto 

que não apresentavam considerações mais consistentes acerca dos elementos envolvidos 

nos processos de construção dos sentidos responsáveis pelo efeito do humor. Diante 

disso, partimos para pesquisar em outras fontes (livros e internet) e concluímos que as 

informações disponíveis, em sua grande maioria, não consideravam as categorias 

analíticas de ordem cognitiva, estruturas subjacentes à materialidade linguística, que 

certamente estão envolvidas na compreensão do leitor diante do texto humorístico.   

Dessa forma, pesquisar, aprofundar-se e discorrer sobre a questão do humor 

relativa à sua compreensão, tendo como base princípios de ordem cognitiva, torna-se 

relevante tanto para o contexto escolar, uma vez que esta pesquisa discorre sobre 

compreensão, como para situações de investigação acadêmica que envolvem a relação 

entre o linguístico e certos domínios cognitivos nos processos de construção do sentido. 

Diferente de outros estudos que procuram descrever, explicar ou apresentar o 

humor apenas como elemento característico de alguns gêneros textuais (como a piada 
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ou as crônicas humorísticas) ou identificar os recursos da linguagem que o constroem 

(como a ambiguidade, a polissemia e a pressuposição, dentre outros), esta investigação 

evidencia como a linguagem, a cognição e as experiências socioculturais e sensório-

motoras atuam, em conjunto, nos processos de compreensão em geral e, 

particularmente, na compreensão do humor, o que acreditamos configurar um dos 

motivos relevantes no estudo desta temática. 

É para os processos cognitivos e sociais de produção do significado que a 

Linguística Cognitiva volta seu olhar, investigando como isso se dá e acreditando que o 

sujeito faz uso, de forma automática e não cônscio, de estruturas mentais subjacentes à 

linguagem, que são, em última instância, diretamente responsáveis pela construção do 

sentido. Nesse processo, o corpo, o ambiente sociocultural e o cérebro interagem, 

contribuindo para que o sujeito tenha a percepção de si mesmo e do meio exterior a ele.  

Durante a atividade de construção dos sentidos, o processamento cognitivo 

ocorre acessando as informações adquiridas que se encontram armazenadas e 

organizadas na mente. Tais informações dizem respeito a dois tipos de padrões 

cognitivos: os esquemas e os frames, instrumentos cognitivos indispensáveis na 

construção dos sentidos. 

Conforme desenvolvido no âmbito da Linguística Cognitiva e apresentado no 

referencial teórico desta dissertação, os esquemas são domínios cognitivos construídos e 

armazenados com base na experiência corporal do sujeito ao se aperceber, e ainda por 

meio de suas ações ao movimentar-se ou manipular objetos, por exemplo. Já os frames, 

por sua vez, são os domínios cognitivos que decorrem da experiência interacional dos 

sujeitos inseridos em contextos socioculturais específicos.  Desta forma, podemos 

afirmar que os frames constituem um conjunto de informações convencionadas 

socialmente, as quais identificam um evento. Um indivíduo, ao acionar o frame sala de 

aula, por exemplo, ativa seus conhecimentos construídos socioculturalmente, tais como: 

os sujeitos participantes desse frame (professor e alunos), os elementos que o compõem 

(quadro, carteiras, material escolar, atividades de ensino-aprendizagem), entre outros.  

Considerando os pressupostos da Linguística Cognitiva e os processos 

envolvidos na compreensão de textos humorísticos, construímos as seguintes questões 

de pesquisa:  

a) Quais são as pistas linguísticas que acionam o humor em um texto?  
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b) Durante o processo de compreensão
1
 do humor, quais esquemas e frames são 

ativados pelo leitor para que ele perceba o risível em um texto?   

c) Como as situações engraçadas, quer seja pela quebra de expectativa ou pela 

sucessão de fatos incongruentes, são ressignificadas pelo leitor em função do 

acionamento dos esquemas e frames? 

Partindo desses questionamentos e do desejo de apresentar uma proposta que 

contemple a compreensão do humor com base nas categorias analíticas de abordagem 

cognitivista dos estudos da linguagem, é que esta pesquisa foi delineada.   

Contemplamos, como objetivo geral, descrever e analisar os domínios cognitivos 

relacionados a esquemas e frames que permitem ao leitor depreender o efeito de humor 

decorrente de textos humorísticos.  Para alcançar êxito no nosso objetivo geral, 

apropriamo-nos dos seguintes objetivos específicos: 

I. Identificar as pistas linguísticas responsáveis pela compreensão do humor.  

II. Evidenciar quais esquemas e frames são acionados na compreensão do 

humor, levando em consideração as construções dos enredos. 

III. Analisar como os esquemas e os frames são responsáveis pela 

ressignificação e compreensão das passagens engraçadas de um texto, quer 

seja pela quebra de expectativa ou pela incongruência das sucessões de fatos 

presentes no enredo. 

A fim de efetivar este estudo sobre o humor, realizamos uma ação experimental
2
 

com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental e da 1º série do Ensino Médio. Com base 

na leitura de quatro textos (Fábula dos leões, Morto no banheiro e mais duas piadas, a 

“do Joãozinho” e a “do José Roberto”), foi desenvolvida uma atividade composta por 

duas questões de compreensão textual voltadas para o humor, a fim de que os alunos as 

respondessem. Em seguida, por meio da introspecção
3
, foi realizada uma análise dos 

                                                           
1
 A compreensão, em nossa análise, de acordo com nosso aporte teórico, foi vista como uma ação humana 

a depender da sua experiência corporal no espaço por ele habitado. São as experiências corporais que 

garantem ao indivíduo construir esquemas e frames, que, por sua vez, serão ativados em um ambiente 

cognitivo, na e para a compreensão. 
2
Ação experimental: corresponde a uma atividade de cunho científico que se destina a levar algum 

fenômeno ao conhecimento do pesquisador. No nosso caso, o fenômeno corresponde à compreensão do 

humor. O experimento fora estruturado por meio da realização de uma atividade - composta por duas 

indagações - para alunos do 8º ano do Ensino Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio, a qual visava 

captar pistas linguísticas que acionam o humor em quatro textos humorísticos. 
3
A introspecção é uma metodologia que ocupa o lugar central nas pesquisas da Linguística Cognitiva e, 

segundo Talmy (p. XI, 2005), é a metodologia do pensamento analítico que se concretiza por meio da 

manipulação sistemática de ideias, abstração, comparação e raciocínio dos dados pelo pesquisador.  
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dados sob o olhar dos pressupostos teóricos da Linguística Cognitiva, levando-se em 

consideração as categorias esquemas e frames.  

A pesquisa e a reflexão sobre Narrativas humorísticas: esquemas e frames na 

compreensão do risível estão apresentadas nesta dissertação a partir da seguinte 

organização estrutural: no primeiro capítulo, expomos a trajetória que nos permite 

pensar, ao longo da história, as diversas formulações acerca das relações entre 

linguagem e pensamento, iniciando pelas discussões entre os antigos filósofos gregos e 

culminando no século XX, quando detectamos, no interior dos estudos da linguagem, 

duas gerações cognitivistas: a primeira, ainda atrelada à filosofia socrático-platônica e 

às ideias do filósofo René Descartes, concebendo as atividades da mente – dentre elas, a 

linguagem – separadas das experiências do corpo; e a segunda, que nos inspira teórico e 

metodologicamente nesta pesquisa, surgida nos fins da década de 1970 e impulsionada 

pelo interesse no fenômeno da significação, pressupondo  a interdependência entre 

linguagem, cognição e corporalidade. 

Em seguida, ainda no primeiro capítulo, apresentamos o aporte teórico e as 

categorias analíticas da Linguística Cognitiva, momento em que discorremos sobre a 

corporalidade – e sua participação na construção dos significados – e o processo de 

categorização (a organização do conhecimento conceptualizado). Mostramos, em 

seguida, como se formam os Domínios Conceptuais do sujeito, e apresentamos as 

categorias analíticas que compõem a sua estruturação, entre elas os esquemas e os 

frames, os quais sustentam toda a nossa reflexão sobre a compreensão do humor.  

No segundo capítulo, o Estado da Arte, apresentamos um resumo analítico de 

três trabalhos científicos publicados, que têm por tema a relação entre humor e 

cognição.  Os três trabalhos procuram explicar a compreensão do humor por meio de 

narrativas do cotidiano, piada e metáforas em tirinhas da Mafalda. Além do resumo 

analítico das pesquisas, apresentamos três observações que explicam o porquê de nossa 

pesquisa ser um diferencial em relação ao tema. 

No terceiro capítulo, concentramo-nos em expor a metodologia aplicada para o 

desenvolvimento da nossa pesquisa.  Primeiro esclarecemos em que consiste o método 

adotado: a observação introspectiva e a ação experimental. Em seguida, detalhamos os 

procedimentos utilizados para execução da pesquisa, tornando inteligíveis as seguintes 

etapas: a elaboração, a aplicação e a análise do experimento – atividade com base nos 

textos humorísticos. Ao explanarmos sobre este último tópico, apresentamos os critérios 

adotados para a seleção desses textos e elaboração da atividade, o perfil do público-alvo 
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– os alunos respondentes –, a conduta adotada na aplicação do experimento e como os 

dados obtidos estão organizados. 

No quarto capítulo, expusemos o experimento e, por meio da ação introspectiva 

e da análise dos dados, apresentamos as explicações acerca do humor com base nos 

pressupostos teóricos da Linguística Cognitiva. Iniciamos pela piada do Joãozinho, em 

seguida passamos para a piada do José Roberto e, por último, analisamos a Fábula dos 

dois Leões e Morto no banheiro. 

Por fim, apresentamos nossas considerações finais, momento em que revelamos 

as nossas respostas para as questões que foram levantadas em nossa pesquisa, 

cumprindo, assim, o objetivo proposto. Exibimos nossas considerações finais fazendo 

uma ponte com as questões levantadas em nossa pesquisa. 

É fato que o humor tem conquistado cada vez mais espaço nas produções faladas 

ou escritas, seduzindo e aproximando o interlocutor e despertando o interesse dos 

pesquisadores que se dedicam ao estudo da linguagem. Além disso, com base na 

experiência vivenciada em sala de aula, ficara perceptível que o humor, ao estar inserido 

no contexto de ensino e aprendizagem, deixava o ato de aprender mais dinâmico e 

instigante devido ao fato de envolver os discentes, despertando seu interesse e 

entusiasmo pelas questões a serem estudadas. Em vista disso, a dissertação aqui 

apresentada, delineada com base nos capítulos aqui descritos, representa um ato de 

ocupação intelectual enriquecedor tanto para os estudos da Linguística Cognitiva como 

para o tema do humor em si, já que, acreditamos, pode contribuir com a ampliação 

quanto à diversidade de estudos. 
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CAPÍTULO 1: A LINGUÍSTICA COGNITIVA 

 

 
Reler a tradição é tarefa indispensável a todos nós que 

nos aventuramos pelos mares da linguística, tão 

volumosa e dispersiva é a produção contemporânea 

que se torna difícil ao navegador achar o norte. Assim, 

é tentador proceder como memorialista e acender 

nossa lanterna de popa. (SALOMÃO, 2007, p.52) 

 

 

 Para compreender a história da Linguística Cognitiva é necessário não somente 

fazer um passeio histórico por alguns estudos filosóficos, como também discorrer sobre 

algumas pesquisas linguísticas desenvolvidas na primeira metade do século XX, que se 

constituíram como base para a elaboração dos pressupostos da Linguística Cognitiva, 

que, por sua vez, redimensionou a compreensão acerca dos processos de construção de 

sentido, relacionando-os, a partir do conceito de mente corporificada (embodied mind), 

à cultura e à corporalidade.  

 Neste capítulo, teceremos primeiro uma breve reflexão sobre as relações entre 

linguagem e pensamento na filosofia (partindo da tradição grega até meados do século 

XX). Em seguida, percorreremos o olhar por um conjunto de fatores que contribuíram 

para o surgimento e a fomentação da Linguística Cognitiva – discorrendo sobre os 

linguistas da primeira geração, os quais propunham o cognitivismo clássico, até chegar 

aos linguistas da segunda geração de cognitivistas, que apresentam o suporte teórico que 

fundamenta nossa reflexão sobre a compreensão do humor. 

 

1.1 HISTÓRIA 

1.1.1 As relações entre linguagem e pensamento na tradição filosófica 

 

Os antigos filósofos gregos demonstraram interesse em discutir, dentre outros 

assuntos, as relações entre a linguagem e o pensamento. Esse tema era tratado a partir 

de duas vertentes: uma representada pelos convencionalistas, e outra pelos naturalistas. 

Em relação à primeira vertente, os gregos, ao se indagarem como os recursos 

linguísticos estão a serviço do pensamento, construíram sua ideia entendendo que a 

linguagem é uma convenção humana, não estabelecendo nenhuma relação natural com o 

sentido por ela evocado. Estava, portanto, a relação entre linguagem e pensamento 

vinculada à arbitrariedade. A segunda vertente, por sua vez, acreditava que a relação 
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entre linguagem e pensamento estava intrincada por motivações naturais, ou seja, havia 

uma relação analógica, de ordem natural, entre a linguagem e o sistema conceptual por 

ela evocado.  

Ainda no contexto da filosofia da Grécia antiga, surgiu a tradição gramatical, 

desenvolvida por Aristóteles, pautada nos estudos da linguagem relacionados à lógica.  

De acordo com essa tradição, o pensamento se ocupava da formulação de conceitos 

emergidos com base nas percepções retidas na memória do sujeito, e a linguagem 

figurava como um recurso representativo do pensamento. A noção de gramática 

decorrente dessa visão se voltava para a normatividade, sendo esta relacionada à lógica 

e às regras do pensamento. 

No século XVII, Descartes (1989) propôs a maneira correta de investigar a 

verdade de forma inquestionável. Para ele, o caminho seguro para chegar ao 

conhecimento seria por meio da matemática, pois as conclusões matemáticas são 

passíveis de demonstração e delas provêm as verdades; logo, “não advém da 

experiência sensível, mas são inatas, ou melhor: elas podem ser atingidas pelo 

pensamento puro sem o auxílio dos sentidos” (MELANI, 2012, p. 53). Se o indivíduo se 

propusesse a conhecer, ele o faria mediante o pensamento, pois os sentidos seriam de 

caráter duvidoso.  

A fim de produzir esta metodologia científica, Descartes criou a concepção 

dualística do homem. Para ele, havia separação entre substância extensa e substância 

pensante. A natureza humana seria, desta forma, conduzida mediante a relação destas 

duas substâncias. O homem seria uma coisa pensante formada por substância extensa 

(corpo) e substância pensante (mente). Portanto, em Descartes, o corpo e o intelecto são 

coisas distintas: 

 

A principal distinção que observo entre as coisas criadas é que umas são 

intelectuais, isto é, substâncias inteligentes, ou então propriedades que 

pertencem a tais substâncias; as outras são corporais, isto é, corpos ou então 

propriedade que pertencem ao corpo. Assim, o entendimento, a vontade e 

todas as formas de conhecer e de querer pertencem à substância que pensa; a 

grandeza, ou a extensão em comprimento, largura e altura, a figura, o 

movimento, a situação das partes e a disposição que lhes é própria de serem 

divididas, e ainda outras propriedades, referem-se ao corpo. (DECARTES, 

apud MELANI, 2012, p. 54). 

 

Ainda no século XVII é publicada, em 1660, a Gramática de Port-Royal, cujo 

título original em francês é: Grammaire générale et raisonnée contenant les fondemens 

de l'art de parler, expliqués d'une manière claire et naturelle. Seus autores, Antoine 
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Arnauld e Claude Lancelot, fortemente influenciados pelo pensamento de René 

Descartes, abordavam os fundamentos da arte de falar. Noam Chomsky a aponta como 

um exemplo ímpar da Linguística Cartesiana. Segundo a referida Gramática, as leis que 

regem o pensamento seriam as mesmas que regem as línguas, portanto, a gramática 

deveria ser compreendida na perspectiva do universal, já que as leis que regem o 

pensamento são universais. De acordo com Lyons (1979, apud MOURA, 2008, p. 42), a 

Gramática de Port-Royal tinha como objetivo “demonstrar que a estrutura da língua é 

um produto da razão e que as diferentes línguas são apenas variedades de um sistema 

lógico e racional mais geral”. 

Toda essa reflexão foi desenvolvida em um campo puramente filosófico. No 

século XX, com o desenvolvimento das ciências computacionais e das neurociências, as 

discussões que aproximam a linguagem de sua base cognitiva adquiriram, a partir de 

evidências empíricas, outro caráter.  

 

1.1.2 Primeira geração cognitivista: as ideias que levaram os estudos da linguagem 

para o âmbito das ciências cognitivas 

 

A primeira geração de cognitivistas surge em meados do século XX e Noam 

Chomsky é o primeiro nome representativo desta geração. Este linguista, professor do 

Instituto de Tecnologia de Massachussets, com a publicação do livro Estruturas 

Sintáticas, apresentou-nos a Teoria da Gramática Gerativa, a qual tem como objetivo 

mostrar, de forma detalhada e elucidativa, como o homem, em seus primeiros anos de 

vida, adquire o conhecimento da linguagem. Para Chomsky (1957, apud KENEDY, 

2009, p. 129),   

 

a capacidade humana de falar e entender uma língua, isto é, o comportamento 

linguístico dos indivíduos, deve ser compreendido como um resultado de um 

dispositivo inato, uma capacidade genética, portanto, interna ao organismo 

humano (...) a qual deve estar fincada na biologia do cérebro/ mente da 

espécie e é destinada a construir a competência linguística de um falante. 

 

 

  Nesse contexto, os estudos linguísticos Chomskyanos desenvolvem a ideia de 

que o ser humano, ao nascer, já traz consigo informações genéticas que são 

responsáveis pela faculdade da linguagem. Toda criança, ao vir ao mundo, já traria 

consigo um conhecimento internalizado denominado de Gramática Universal, a qual 

corresponde a alguns conhecimentos básicos acerca da estrutura gramatical da língua 
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que a capacita a adquirir um idioma. Partindo deste pensamento, compreendemos que a 

língua é uma faculdade da mente e, sendo assim, é regida por leis próprias, não sofrendo 

influências do meio externo.  

A fim de explicar os processos que conduzem a criança, detentora da Gramática 

Universal, ao conhecimento do idioma, Chomsky (1957) estabelece uma distinção 

conceptual entre COMPETÊNCIA e DESEMPENHO
4
. Segundo o linguista, enquanto a 

COMPETÊNCIA está relacionada à capacidade humana de, por meio da gramática 

internalizada, adquirir conhecimentos da língua, o DESEMPENHO está vinculado à 

habilidade humana em usar a língua em situações concretas de comunicação.  

 

Esse conhecimento linguístico inconsciente que o falante possui sobre a sua 

língua e que lhe permite essas intuições é o que denominamos competência 

linguística – o conhecimento interno e tácito das regras que governam a 

formação das frases da língua. A competência linguística não é a mesma 

coisa que comportamento linguístico do indivíduo, aquela frase que, de fato, 

o indivíduo pronuncia quando usa a língua. Esse uso concreto da língua 

denomina-se desempenho linguístico (também conhecido como 

performance ou atuação) e envolve diversos tipos de habilidade que não são 

linguísticas, como atenção, memória, emoção, nível de estresse, 

conhecimento de mundo etc. (KENEDY, 2009, p.133, grifos nossos) 
 

 

Chomsky desenvolve, com isso, uma abordagem de cunho internalista, voltada 

para a investigação das bases mentais do funcionamento da linguagem, tendo como 

objeto central de suas investigações o estudo da COMPETÊNCIA. Embora essa 

COMPETÊNCIA só seja evidenciada no DESEMPENHO, é ela que possibilita ao 

indivíduo falar e compreender a língua.   

 Apoiado neste pressuposto de que a capacidade de adquirir a linguagem ocorre 

de forma inata, Chomsky (1957) apresenta alguns conceitos-chave em sua teoria:  

a) A mente – é vista como sendo composta por módulos que formam sistemas 

cognitivos. Cada um desses sistemas é responsável pela aquisição e pelo 

desenvolvimento de conhecimento. 

b)  A linguagem – tem a função de representar o pensamento e é um dos 

componentes autônomos da mente. Ela é auto organizada e age independente de 

outras faculdades mentais, ou seja, não possui nenhuma influência da 

corporalidade. Partindo da teoria dualística de MENTE-CORPO, de Descartes, 

                                                           
4
 Competência e desempenho estão em maiúsculos, pois  representam categorias analíticas na teoria do 

Gerativismo. 
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Chomsky formula a concepção de que a mente e o corpo não estão interligados 

para a construção do conhecimento.   

c) O significado – a palavra é detentora do significado e é vista como reflexo do 

mundo. A construção do significado estava sujeita às condições de verdade.  

Para compreendermos uma sentença, ela deveria traduzir a verdade do mundo 

exterior. 

d) A gramática – o objetivo era descrever as partes que formam uma sentença. A 

sintaxe é o componente central dos estudos da língua, ficando o componente 

semântico em segundo plano. Nesse âmbito da pesquisa, Chomsky chegou ao 

entendimento de que as regras que regem as sentenças são conhecimentos 

linguísticos existentes na mente do falante, de forma inata, que o auxiliará no 

aprendizado de um idioma.  

 

O gerativismo, como ficou conhecido o movimento de estudos linguísticos 

desenvolvido por Chomsky, teve como cenário o nascimento das ciências cognitivas e o 

desenvolvimento das ciências computacionais. As ciências cognitivas, influenciadas 

pela lógica matemática na forma de pensar e de encontrar a verdade – conforme 

propunha René Descartes – iniciam os seus estudos sobre a mente, vendo-a como uma 

máquina manipuladora de símbolos que configuram, justamente, o seu funcionamento. 

Seu objetivo era criar uma mente artificial e, para isso, contava com o auxílio de outras 

áreas, como a Neurociências, a Matemática, a Psicologia e a Linguística. Sobre o 

cenário em que se inserem os estudos gerativistas, comenta Santos (2011, p.17): 

 

Essa proposta (da teoria gerativista) se insere no quadro da Ciência Cognitiva 

de primeira geração, conhecida também como Estudos Cibernéticos. Tais 

estudos ganharam força na época, pois havia um consenso quase geral de que 

nossa mente era uma máquina manipuladora de símbolos e que esses 

símbolos, se dispostos de uma maneira binária, algo como verdadeiro e falso, 

em um software, poderia representar o real funcionamento da mente humana. 

Áreas como as Neurociências, a Matemática, a Linguística, a Informática, a 

Psicologia, dentre outras, se uniram ao projeto das Ciências. 

 

 

1.1.3 Segunda geração cognitivista: as inter-relações entre linguagem, pensamento e 

cultura.  

 

No fim da década de 1970, impulsionada pelo fenômeno da significação, 

desponta uma nova geração cognitivista a inspirar os estudos da linguagem. Linguística 
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Cognitiva foi como ficou conhecido o termo adotado por George Lakoff, Ronald 

Langacker, Leonardo Talmy, Charles Fillmore e Gilles Fauconier, pesquisadores que 

procuravam construir uma teoria que abordasse a relação entre a sintaxe e a semântica. 

Nesta tentativa, passaram a estudar a linguagem não como fenômeno mental autônomo, 

como propunham os gerativistas, mas como um processo experiencial que recebe 

influência da corporalidade e do meio ao processar, organizar e transmitir informações, 

ou seja, para os cognitivistas da segunda geração, os processos cognitivos (entre eles, a 

linguagem) deixam de ser considerados de maneira autônoma e passam a ser articulados 

à experiência corpórea e sociocultural dos sujeitos. 

A Linguística Cognitiva, em sua estruturação teórica, ao propor que todo ser 

humano possui a estrutura conceptual proveniente de suas experiências sensório-

motoras e cultural, dialoga de forma interdisciplinar com outras áreas de conhecimento, 

como: as ciências cognitivas, a psicologia cognitiva, as neurociências e a Inteligência 

Artificial. A esse respeito, Silva (1997) esclarece: 

 

Porque a linguagem é considerada como uma parte integrante da cognição e 

em interacção com outros sistemas cognitivos (percepção, atenção, memória, 

raciocínio etc.), a linguística cognitiva está aberta à interdisciplinaridade com 

as outras ciências cognitivas. Ela não só incorpora dados relevantes dessas 

ciências na teorização e descrição da linguagem, como também contribui 

para o estudo da cognição humana. 

 

 

Algumas obras fomentaram as discussões desse cenário. Dentre elas, citamos:  

 Metaphors we live by, dos autores Lakoff & Johnson. (1980) propõe a teoria 

de que a metáfora, mais do que um recurso estilístico, é parte de um processo 

de conceptualização humana proveniente de sua experiência.   

 Foundations of Cognitive Grammar, de Langacker (1987) procura descrever 

a linguagem como uma parte integrante da cognição, propondo a ideia de 

que a gramática é resultado do sistema conceptualizador do sujeito que a 

produz.   

 Women, Fire, and Dangerous Things, de Lakoff. (1987) relata, dentre outros 

assuntos, como o ser humano categoriza e organiza o conhecimento 

adquirido.  

 Phylosophi in the flesh: The embodied Mind and its Challenge to western 

Trougth, de Lakoff (1999) busca explicar que a nossa mente elabora 

significado com base nas nossas experiências corporais, não sendo, portanto, 
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uma estrutura autônoma, como desejavam os gerativistas, ou indistintamente 

separada do corpo, como propunha Descartes. 

 Mental spaces: Aspects of meaning construction in natural language, de 

Fauconnier (1994) apresenta a Teoria dos Espaços Mentais, modelos para a 

compreensão entre a linguagem e o pensamento. 

   Mappings in Thought and Language, de Fauconnier e Tunner (1997) 

evidencia, por meio da Teoria da Mesclagem Conceptual, que o ser humano, 

partindo dos seus conceitos construídos, é capaz de integrá-los com base nos 

espaços mentais, gerando novos conceitos.   

 

1.2  APORTE CONCEITUAL E CATEGORIAS ANALÍTICAS 

 

 Os linguistas cognitivistas assumem uma perspectiva teórica que se opunha ao 

modelo da modularidade da mente adotado pela Teoria Gerativa. Para eles, a linguagem 

não estava organizada em um módulo e esta não atuava de forma independente dos 

demais módulos mentais. Eles acreditam que a linguagem é regida por princípios 

cognitivos e está relacionada a outras capacidades cognitivas, a outros módulos mentais. 

As faculdades cognitivas de desenvolvimento da linguagem se concretizam em 

consonância com outras capacidades cognitivas do ser (seu aparato sensório-motor) 

contrariando amplamente o modelo cartesiano do dualismo mente-corpo. O acesso à 

realidade, às informações, às construções dos sentidos refletidos na linguagem ocorre 

pela atuação da nossa natureza corporal no mundo e é por meio da percepção humana 

que se faz referência à realidade exterior.  A mente, portanto, não pode – de forma 

alguma – ser vista separadamente do corpo, pois para o homem só é possível construir 

sentido do mundo exterior partindo da sua experiência, da sua percepção e dos 

processos cognitivos viáveis por meio do corpo.  No livro The Body in the Mind, Mark 

Jonhson afirma que corpo é determinante em nossas experiências, além de ser um 

componente estruturador da nossa cognição humana.  

Os significados são construídos por meio da cognição humana e são 

representações mentais que emergem da experiência.  As pistas linguísticas não contêm 

o significado. Elas apenas representam esta construção do significado que já se encontra 

estruturado na mente. É por meio das pistas linguísticas que se vislumbra a construção 

de sentido elaborado pelo ser humano em relação à realidade.  
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Os símbolos consistem em formas que podem ser faladas ou escritas e os 

significados são convencionalmente emparelhados às formas (...). Em outras 

palavras, esta relação simbólica consiste de pareamento entre forma-

significado... O significado, associado ao símbolo linguístico, refere à 

representação mental denominando um conceito. Os conceitos, por sua vez, 

derivam de percepções; a gama de informações decorrente de percepção do 

mundo está integrada em uma imagem mental. Os significados são, portanto, 

codificados por símbolos lingüísticos e referem-se à nossa realidade 

projetada, é uma representação mental da realidade interpretada pela mente 

humana
5
. (EVANS; GREEN, 2006, p.21). 

 

A Linguística cognitiva não nega a existência de um mundo exterior que é 

independente do ser humano, no entanto esta realidade exterior só é possível ser 

apercebida via percepção sensorial-motor. O significado parte, portanto, de uma 

construção mental que, em constantes movimentos, categoriza e organiza o mundo, 

dando-lhe sentido. 

O pensamento, nesta perspectiva, é fruto de nosso sistema conceptual que, por 

sua vez, se origina de nossas percepções corporais vivenciadas tanto fisicamente 

(quando nos apercebemos) quanto na relação do convívio social global.  

 

1.2.1 A corporalidade na construção dos sentidos 

 

Apresentar os pressupostos teóricos da Linguística Cognitiva sem dedicar um 

espaço especial à reflexão da corporalidade é incorrer em um erro, pois esta é a base 

para o desenvolvimento de todo o conhecimento conceitual aqui desenvolvido. A 

elaboração do conhecimento humano bem como a sua compreensão estão também inter-

relacionados à estrutura corporal.   

Antes de começarmos a nossa explanação da corporalidade com base nos 

teóricos aqui apresentados, abordaremos a pesquisa de Giovane Berlucchi e Salvatore 

Aglioti (1997), os quais discutem, no artigo The body in the brain: Neural bases of 

corporeal awareness, a existência de mecanismos cerebrais que sustentam a 

                                                           

5 These symbols consist of forms, which may be spoken, written or signed, and meanings with which 

the forms are conventionally paired. (...) In other words, this symbolic assembly consists of a form-

meaning pairing … The meaning associated with a linguistic symbol relates to a mental representation 

termed a concept. Concepts derive from percepts; the range of perceptual information deriving from the 

world is integrated into a mental image. The meanings encoded by linguistic symbols refer to our 

projected reality: a mental representation of reality as construed by the human mind.  
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representação mental do corpo, o que endossa a nossa posição de que a mente não pode 

ser separada do corpo humano na construção dos sentidos. 

Ao apresentarem sua pesquisa, Giovane Berlucchi e Salvatore Aglioti se valem 

das seguintes assertivas: I - As lesões no cérebro podem afetar a representação do corpo; 

II - Há desordens psiquiátricas relacionadas à imagem corporal; e III - Há a inclusão de 

objetos não corporais como sendo reconhecidos como extensão de esquemas corporais.  

  Neste momento, voltaremos o nosso olhar apenas à primeira perspectiva. 

Segundo os autores, se uma parte do cérebro é lesionada, isso acarretará uma deficiência 

de ordem sensorial-motor a depender da região cerebral que fora afetada, pois existem 

áreas do cérebro que representam partes específicas do corpo. Consoante os autores 

asseguram: 

 

Distúrbios da consciência corporal, como são causados por lesões no lóbulo 

parietal posterior esquerdo, como autotopagnosia
6
, finger agnosia

7
 e 

desorientação direita-esquerda, alteram a representação conceitual, 

principalmente linguística de partes do corpo. (BERLUCCHI; AGLIOTI, 

1997, p. 560) 
8
.  

 

 

 De acordo com esta pesquisa, podemos deduzir que a consciência corporal é 

baseada em uma grande rede neural, havendo redes neurais interligadas ao corpo.  

Estando a consciência corporal relacionada ao cérebro, podemos concluir que é a 

corporalidade também responsável, partindo de sua consciência, por colaborar para a 

elaboração das construções de sentido.  

A participação do corpo, ao elaborar os significados, se evidencia, pois os 

mesmos mecanismos neurais que o homem utiliza para realizar os seus movimentos e 

interagir com o meio por meio dos sentidos são os acionados para que ele possa 

conceptualizar o mundo (LAKOFF; JOHNSON, 1999). 

Havendo, no cérebro, uma consciência corporal e estando o corpo, nessa relação 

com o mundo, como responsável por conceptualizá-lo, então podemos ainda acrescentar 

que todas as operações mentais embutidas na razão, como compreender, avaliar 

ponderar e julgar são processos efetuados com base na nossa rede neural em 

consonância com a corporalidade, pois se somos capazes  de construir sentidos 

                                                           
6
 Doença neuropsicológica que revela dificuldades de reconhecer partes do corpo. 

7
 Incapacidade de reconhecer os próprios dedos, bem como os dedos de outras pessoas. 

8
 Disturbances of body awareness that are caused by lesions of the left posterior parietal lobe, such as 

autotopagnosia, finger agnosia and left–right disorientation, seem to depend on an altered conceptual, 

mainly linguistic representation of body parts. 



25 
 

influenciados pela nossa corporalidade, também a utilizamos como base para outras 

operações mentais relacionada à racionalidade. Construímos, por meio da razão 

corporal, o sentido do mundo da realidade que nos é exterior (LAKOFF; JOHNSON, 

1999).  

Qualquer raciocínio de que nos apropriemos por meio dos conceitos exige estar 

embasado nas estruturas neurais do cérebro realizar esse raciocínio. As redes neurais do 

seu cérebro tanto determinam os conceitos que elaboramos como orienta o tipo de 

raciocínio que possamos fazer.  

Bergen e Chang (2005 apud DUQUE; COSTA, 2012, p. 148) também 

compactuam da visão de que o viés de sustentação da compreensão humana é norteado 

por “processos básicos de uma cognição corporalizada e de esquemas conceptuais”. E 

ainda acrescentam que questões de ordem social (evidenciadas na relação entre os 

humanos) e de natureza afetiva (revelada na subjetividade do ser) também devem ser 

inseridas nessa proposição de construção do conhecimento.  

A vivência do sujeito é coparticipante nesta construção dos sentidos, uma vez 

que a entendemos não como um processo isolado ou à parte da corporalidade. Quando 

falamos de vivência, não nos limitamos às relações humanas, uma vez que também 

enfatizamos a influência que o meio exerce na percepção do homem no processo de 

construção do conhecimento.  Greiner (2005 apud VANIN, 2012, p. 43) acrescenta que 

“o ambiente não é uma estrutura imposta, exterior aos seres vivos, mas faz parte de um 

processo de coevolução com eles”, ou seja, o mundo está a agir como a “interagir” com 

o nosso corpo, participando de toda a nossa construção referente aos conhecimentos 

espaciais, sensoriais, sociais, culturais e emocionais, pois interagimos com ele. Deste 

modo, a realidade é construída por extensão da relação entre o corpo e o mundo. 

Como é possível perceber, para a Linguística Cognitiva, todo o princípio de 

elaboração e de compreensão humana está atrelado à corporalidade e à experiência 

humana, entendendo esta última como uma série de vivências, experimentação do corpo 

na relação com o espaço em que está inserido. Quando situamos a corporalidade 

humana não estamos invalidando a sua vida social e cultural, pois são relações 

imanentes na sua ligação com o meio.  
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1.2.2 Categorização: organização do conhecimento conceptualizado 

 

Todo o conhecimento que o ser humano constrói é categorizado. A 

categorização representa uma ação mental em que o indivíduo, ao assimilar as 

informações, as organiza em termos de classe, agrupando esses conhecimentos de 

acordo com as semelhanças em suas características, proximidade de interesses, 

afinidades de objetivos, entre outros critérios. O ser humano, ao categorizar, agrupa, por 

exemplo, as pessoas pelos vínculos que elas constroem (se é amigo, irmão, pai, mãe, tio, 

chefe...), os objetos pela função desempenhada (comida, vestimenta, utensílio 

doméstico, produtos de higiene pessoal...), pondo ordem no mundo exterior 

experenciado.  

Se observarmos o mundo, veremos o reflexo daquilo que automaticamente 

categorizamos e organizamos. Um supermercado organiza seus produtos em função das 

afinidades entre os produtos por ele vendidos. Ao adentrarmos, encontramos as sessões 

dos produtos de higiene pessoal, dos produtos de limpeza de casa, das frutas, das 

verduras, das carnes, das massas e assim por diante. 

De acordo com Lakoff e Johnson (1999), todo ser vivo categoriza, inclusive a 

ameba (protozoário formado por uma única célula, uma das formas mais simples de 

vida existente na terra). Ela categoriza ao selecionar o que pertence ou não à sua cadeia 

alimentar, se movendo ou se afastando, consequentemente, do que concebe ou não 

como alimento.  Os diversos animais, em função de sua forma corporal, sua capacidade, 

força, interesse, selecionam os seus predadores e, de certa forma, categorizam. Podemos 

então concluir que o que somos e como somos direciona a nossa maneira de categorizar, 

conforme acrescenta Lakoff e Johnson (1999, p. 25) ao ratificarem que "nós 

categorizamos como fazemos porque temos os cérebros e corpos que temos e porque 

nós interagimos no mundo à maneira como fazemos”
9
. Os autores acreditam que apenas 

uma pequena parte daquilo que categorizamos ocorre de forma consciente, mas grande 

parte de tudo que categorizamos ocorre de forma inconsciente, fruto de nossa estrutura 

corporal e da nossa relação com o mundo, como afirmam a seguir: 

 

Pense nas propriedades do corpo humano que contribuem para as 

peculiaridades do nosso sistema conceitual. Nós temos olhos e ouvidos, 

braços e pernas que funcionam em determinadas maneiras muito concretas. 

Temos um sistema visual, com mapas topográficos e células sensíveis à 

                                                           
9
 We categorize as we do because we have the brains and bodies we have and because we interact in the 

world the way we do. 
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orientação, que fornece estrutura para a nossa capacidade de conceituar as 

relações espaciais. Nossas habilidades para se deslocar nos caminhos que 

fazemos e para acompanhar o movimento de outras coisas desempenham um 

papel importante em nosso sistema conceitual. O fato de termos músculos e 

usá-los para aplicar a força de determinadas maneiras estrutura o nosso 

sistema de conceitos. O que é importante não é apenas que nós temos corpos 

e que o pensamento é, de alguma forma, incorporado. O que é importante é 

que a natureza peculiar do nosso corpo molda as nossas próprias 

possibilidades de conceituação e categorização.
10 (LAKOFF; JOHNSON, 

1999, p. 25). 

 

 A teoria da categorização foi ampliada com a teoria dos protótipos. Segundo esta 

doutrina, categorizamos porque temos um modelo representacional, padrão, que 

identifica sua respectiva categoria. Embora na categorização sejam agrupados elementos 

de características afins, estes, por sua vez, possuem um representante de característica 

padrão da categoria, servindo de exemplo, isto é, de modelo para os elementos que farão 

ou não parte da categoria. Segundo Silva (1997), a teoria dos protótipos tem sua origem 

na psicolinguística, com Eleanor Rosh, ao desenvolver suas pesquisas sobre a 

categorização das cores, das aves, dos frutos, entre outras entidades. Desses estudos 

advieram duas direções de pesquisas: no campo da Psicologia, tendo como objetivo a 

elaboração de modelos formais da memória conceptual humana, de interesse também 

para a Inteligência, e no campo da Linguística - em particular no campo da Semântica 

Lexical -, sob a designação de Semântica do Protótipo. No artigo Teoria dos protótipos, 

Categoria e Sentido Lexical
11

, Duque (2001) apresenta as características elencadas por 

Eleonor Rosh para identificação dos protótipos: 

 

Para Rosh, o protótipo atua como ponto de referência cognitiva (cognitive 

reference point) para os processos de classificação dos elementos de nossa 

experiência. Os experimentos de verificação dos prototípicos derivados do 

modelo permitiram que se chegasse às seguintes conclusões:  

a) Os membros prototípicos são categorizados mais rapidamente que os 

membros não-prototípicos;  

b) Os membros prototípicos são os que as crianças aprendem primeiro;  

c) Os membros prototípicos são os primeiros mencionados, quando 

solicitamos aos falantes que listem todos os membros de uma categoria;  

                                                           
10 Think of the properties of the human body that contribute to the peculiarities of our conceptual system. 

We have eyes and ears, arms and legs that work in certain very definite ways and not in others. We have a 

visual system, with topographic maps and orientation-sensitive cells, that provides structure for our ability 

to conceptualize spatial relations. Our abilities to move in the ways we do and to track the motion of other 

things give motion a major role in our conceptual system. The fact that we have muscles and use them to 

apply force in certain ways leads to the structure of our system of causal concepts. What is important is 

not just that we have bodies and that thought is somehow embodied. What is important is that the peculiar 

nature of our bodies shapes our very possibilities for conceptualization and categorization. 
11

 Disponível em http://www.filologia.org.br/revista/artigo/7%2822%2913.htm acesso em: 22. Fev 2012. 

 

http://www.filologia.org.br/revista/artigo/7%2822%2913.htm
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d) Os protótipos servem de ponto de referência cognitiva. Por exemplo, uma 

elipse é quase um círculo, em que círculo é tomado como referência;  

e) Geralmente, quando o que se pede é a enumeração dos primeiros membros 

de uma categoria, os protótipos aparecem mencionados em primeiro lugar. 

 

 

As pesquisas relacionadas à construção teórica do protótipo ampliam a nossa 

compreensão acerca da organização do nosso conhecimento, bem como nos faz 

elaborar, de forma mais precisa, o entendimento semântico dos termos, reconhecendo, 

cognitivamente, os limites relacionados aos sentidos das unidades. Silva (1997, p.67), 

ao apresentar a importância dessa organização prototípica, por meio das ideais de Dirk 

Geeraerts (1994) comenta:   

 

As categorias estruturadas na base da prototipicidade são cognitivamente 

eficientes, pois, por um lado, têm a vantagem da flexibilidade, que lhes 

permite adaptarem-se aos vários contextos em que são usadas e integrarem 

novas entidades como membros mais ou menos periféricos, e, por outro, têm 

a vantagem da estabilidade, que proporciona a interpretação de novas 

experiências (através dos protótipos existentes), sem que, para o efeito, seja 

necessária a criação de novas categorias ou a redefinição de categorias já 

existentes, e, assim, permite a continuidade da estrutura geral do sistema 

categorial. 

 

  

Como observamos, é relevante, ao ser conduzido no estudo da língua, pontuar a 

experiência humana, a centralidade do corpo humano, a estrutura cognitiva específica 

humana e a organização, as quais afetam a natureza da nossa experiência. De acordo 

com este ponto de vista empírico, o ser humano é mente - e, portanto, linguagem - não 

podendo ser investigado isolado dessa incorporação humana (EVANS; GREEN, 

2006). 

 

1.3 DOMÍNIOS CONCEPTUAIS 

 

Os significados elaborados para chegar ao status de informação (conhecimento 

construído) estão submetidos a um processo de conexões estabelecidas entre sentidos 

(faculdade humana que tem a capacidade de perceber o mundo exterior por meio do 

corpo) e o cérebro. Segundo Fauconier (1997), isso é estabelecido mediante a exposição 

do sujeito por meio de suas experiências.   

Quando se fala em experiências, observam-se dois pontos básicos: primeiro, a 

vivência do sujeito subordinada às delimitações corporais, razão primeira da 

consciência humana e da construção dos sentidos e efetivada unímodo entre os 
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indivíduos, ou seja, qualquer ser humano nascido no Brasil ou em outro lugar terá as 

mesmas bases de processamento e mecanismo de construção do conhecimento: a 

corporalidade. Quanto ao segundo, alude às vivências socioculturais que, neste caso, 

estão subordinadas a espaços geográficos e culturais nos quais o sujeito está inserido; e, 

sendo assim, é passível de processamento de conhecimentos distintos.  

Os domínios conceptuais são “nichos de sentidos nos quais experiências 

corpóreas-afetivas ficam estocadas” (DUQUE; COSTA, 2012, p.75). Metaforicamente, 

fazendo associações, podemos afirmar que os Domínios Conceptuais são nichos de 

informações armazenadas (dados obtidos como resultado da conexão entre os sentidos e 

o processamento cerebral) que ora se contrapõem, diferenciando um conhecimento do 

outro, e ora mantém uma inter-relação, fazendo uma conexão entre um conhecimento e 

outro por partilharem de situações afins. As informações que armazenamos nos 

Domínios Conceptuais são flexíveis, ou seja, uma vez processada e armazenada, estão 

sujeitas a constantes alterações. 

 

1.3.1 Esquemas: estruturas conceptuais de base corporal 

 

O ser humano, desde o seu nascimento, ao estar em contato com o mundo, já o 

experencia por meio da sua corporalidade, como já fora afirmado. Esta corporalidade o 

possibilita construir e organizar estruturas conceituais primárias (esquemas) no sentido 

de serem as primeiras concepções formuladas pelo indivíduo.  

A corporalidade irá corroborar para a estruturação dos primeiros conceitos de 

duas formas: primeiro, quando o indivíduo toma consciência de seu próprio corpo, 

reconhecendo, por meio dos sentidos, a sua dimensão corporal e observando sua 

estrutura (as partes que o compõem: cabeça, tronco, membros, a forma de como estas 

partes estão interligadas, a localização de cada uma delas no corpo humano - se na parte 

superior, inferior, se mais ao centro ou nas extremidades). Dessa tomada de consciência, 

vem à tona conceitos de noção espacial do que se considera ser uma posição mais ou 

menos elevada, ou do que seria mais ou menos próximo, central, extremo, ou que seria 

estar adiante ou atrás, dentro ou fora. 

   A segunda forma de o indivíduo construir os conceitos primários, por meio da 

corporalidade, dar-se-á a partir da sua relação com o meio, uma vez que, por meio da 
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visão, observa o mundo que o cerca, acompanhando imagens
12

, cenas que se 

apresentarão adiante no seu campo visual; por meio da manipulação tátil de objetos, na 

qual reconhece a forma, a textura, através da propriocepção que o fará compreender a 

força a ser exercida ao manipular certos objetos; e ainda por meio dos movimentos das 

pernas, que o fará entender a direção que o corpo humano caminha. Tendo por base 

estas consciências corporais, a estrutura conceitual vai sendo construída primariamente 

em forma de esquemas.                 

 

(...) uma vez que os padrões recorrentes de informações sensoriais foram 

extraídos e armazenados como um esquema de imagem, a experiência 

sensorial dá origem a uma representação conceitual. Isto significa que os 

esquemas de imagem são conceitos, mas de um tipo especial: são as bases do 

sistema conceitual, porque eles são os primeiros conceitos que surgem na 

mente humana, e precisamente porque se referem à experiência sensório-

perceptiva, são particularmente esquemáticos. (EVANS; GREEN, 2006, 

p.179). 

 

 

Essa teoria aqui proposta está presente no livro de Johnson (1987) em que 

Johnson propõe que as nossas experiências corporalizadas originam os esquemas por 

meio de um sistema conceitual de imagens. Segundo ele, essas imagens são originadas 

da experiência sensorial e perceptiva, construída por meio da experimentação do nosso 

próprio corpo.  

Os Esquemas são denominados de Imagéticos porque toda a experiência 

sensorial e perceptiva conceitualmente construída é vista como uma imagem, não no seu 

sentido de representação refletida pelo sistema óptico, mas de concepções abstratas as 

quais temos consciência de sua existência significativa e que se encontram armazenadas 

como substrato imaterial em nossa memória.  

 A experiência do indivíduo inicia-se já durante a primeira infância, nos seus 

primeiros seis anos de vida, quando a criança, por meio de suas capacidades cognitivas 

e de sociabilidade, responde a estímulos. É nesse período que o cérebro humano 

desenvolve a maioria das ligações entre os neurônios, favorecendo a elaboração das 

primeiras estruturas conceituais.  

A estruturação conceitual dos esquemas, em termos de definição, é simples. Por 

exemplo, as noções de uma estrutura-esquema – como dentro e fora – serão assim 

                                                           
12

 Não devemos confundir o termo “imagem” com a atribuição dada por Lakoff e Johnson ao 

denominarem os esquemas de “imagéticos”. A imagem a que nos referimos neste momento é a 

representação, na memória, das informações que a visão concretamente nos oferece. Os esquemas 

representam uma noção mais ampla e abstrata.  
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entendidas: dentro (os limites da parte interna, a parte dos limites que adentram) e fora 

(a parte exterior, que se encontra nos limites em oposição ao interno). Observem que 

não há uma construção conceitual detalhada, não há muito que explanar, porque a 

construção esquemática corresponde a conceitos abstratos cuja noção é de simples 

definição.  

Diferente dos esquemas, os frames representam uma estrutura conceitual 

secundária
13

 e envolvem uma série de relações significativas para elaborar seu conceito. 

Por exemplo, em termos de definição, casamento seria entendido como vínculo 

conjugal, tem a finalidade de constituir família, está relacionado ao sentimento de amor, 

à procriação, à relação de fidelidade. Veja que definir o referido termo exige vários 

conhecimentos, que devem ser acionados dos Domínios Conceptuais. Sobre os 

esquemas e suas estruturas conceptuais, Evans e Green (2006, p.179) comentam:  

 

Às vezes é mais difícil de compreender a ideia de um conceito-imagem 

esquemática do que é compreender a ideia de um conceito muito específico, 

como gato ou livro. Isto é porque esses conceitos específicos dizem respeito 

às ideias que estamos cientes de ‘conhecer’. Em contraste, os esquemas de 

imagem são fundamentais para o nosso modo de pensar e mesmo não estando 

conscientes deles nós leva a nossa consciência do que significa ser um ser 

físico em um mundo físico, porque adquirimos esse conhecimento tão cedo 

na vida, certamente antes do surgimento da língua 

 

As estruturas conceituais dos esquemas atuam servindo de base para a 

construção dos conhecimentos mais elaborados. Uma vez que a sua noção esteja 

estruturada, auxiliará na elaboração dos frames. Desta forma, podemos dizer que as 

noções de “dentro” e “fora” nos auxiliarão e nos fará selecionar, dos nossos domínios 

conceptuais, trazendo “para dentro” apenas aqueles conhecimentos que dizem respeito 

ao termo casamento. A partir do momento em que eu tomo conhecimento das noções 

dos esquemas “dentro” e “fora”, eu amplio esta noção para estruturar a ideia de 

casamento de forma completa, entendendo o que faz parte ou não desse frame.   

Portanto, essa estrutura conceitual primária, em sua primeira forma de 

conhecimento, irá auxiliar o indivíduo a construir novos conhecimentos de mundo, 

orientando-o a interpretar, associar, inferir diante de situações, contribuindo assim para 

a construção de novos conhecimentos.  

 

As imagens são sempre representações analógicas de coisas ou atividades 

específicas. Enquanto percepções imediatas formam a base de imagens 

                                                           
13

 Concepção discutida mais adiante, em uma seção específica. 



32 
 

mentais, as próprias imagens são abstrações nas quais o indivíduo pode 

preencher em detalhes como ele ou ela frames novas experiências. (AKLEY, 

2010, p. 226)
14

    

 

 

Em outras palavras, Duque & Costa (2012, p.83) também comentam como os 

esquemas oferecem subsídios para a construção, por meio de abstrações inferenciais, de 

outros sentidos relacionados ao convívio social:  

 

A formação de conceitos e, em um nível mais aprofundado, a própria 

linguagem, são processos decorrentes das nossas experiências corpóreas. 

Preservando a estrutura inferencial de origem, os imagéticos são estendidos 

através de mecanismos de cognição específicos para obter certos conceitos 

abstratos, ou seja, os  esquemas são  importantes  também na manipulação de 

conceitos  que não estão tão diretamente  ligados a experiências de percepção 

e de movimento.  

 

 

1.3.1.1 Percepção sensorial na construção do esquema 

 

Os Esquemas são formados a partir de mecanismos neurais envolvendo 

percepção, memória e raciocínio, regulados por umwelten
15

, mitwelten
16

 e eigenwelten
17

 

(DUQUE & COSTA, 2012). A percepção, a memória e o raciocínio são processos 

distintos, mas de ocorrência inter-relacionadas e de difícil delimitação no processo de 

atuação, na construção do conhecimento. São etapas praticamente de ocorrências 

simultâneas e sucedem sob o enfoque de aspectos cognitivos. Dentre essas etapas, 

ocupar-nos-emos de discorrer sobre a percepção. 

Existem seis tipos de percepção: auditiva, olfativa, gustativa, visual, tátil e, por 

último, a propriocepção
18

. São elas responsáveis pela construção dos Esquemas. Abaixo 

segue um quadro explicativo caracterizando os sentidos, bem como a sua relação com o 

corpo humano.    

 

                                                           
14 Images are always analogue representations of specific things or activities. While immediate 

perceptions form the basis of mental imagery, the images themselves are abstractions in which the 

individual can fill in details as he or she frames new experiences. 
15

 É toda informação do ambiente que é captada pelos meios sensoriais de um dado organismo. Esse 

conhecimento chega à mente por meio de representação de imagens - gestalts experenciais. 
16

 São os aspectos afetivos envolvidos na percepção humana que se integram aos seus processos 

cognitivos. 
17

 O processo de percepção humana envolvido na construção do seu mundo subjetivo. 
18 A propriocepção é o sentido que orienta o indivíduo fazendo-o capaz de perceber o movimento e a 

posição do seu corpo, sua orientação, a localização de uma parte do corpo em relação às demais, a força a 

ser exercida pelos músculos, ou seja, é o sentido que orienta o indivíduo em relação às atividades a serem 

exercidas pelo corpo desde andar, pegar objetos, o que alude à força a ser exercida pelos membros. 
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SISTEMA PERCEPÇÃO 

SENSORIAL 

EXPERIÊNCIA 

CORPORAL 

AUDITIVO Ouvido Intensidade sonora, 

distância, localização 

OLFATIVO Nariz Captar odores 

VISUAL Sistema de visão ocular Cores, formas, localização 

espacial: centro-periferia, 

em cima/ embaixo, parte- 

todo. 

GUSTATIVO Papilas gustativas Sabores 

TÁTIL Mãos, pés Textura e temperatura, 

localização espacial: 

centro-periferia, em cima/ 

embaixo, parte-todo. 

PROPIOCEPTIVO Corpo Localização espacial, 

origem-caminho-meta, 

força, tamanho, dentro-fora 

Quadro 01: Sistema de percepção sensorial 

 

A percepção atribui sentido a todos os estímulos sensoriais a que o indivíduo 

está submetido. O caminho trilhado por ela na construção dos sentidos envolve as 

seguintes etapas: aquisição (momento em que o indivíduo identifica o estímulo), 

interpretação (atribui-lhe sentido), seleção (por um processo de comparação o distingue 

de outros sentidos) e organização (estabelece, por critério de afinidade, a ordem e o 

lugar da informação adquirida). 

A percepção do indivíduo, por meio dos sentidos, o fará, por exemplo, mapear 

estruturas temporais e espaciais organizando em termos de conceitos. Segundo Johnson 

(1987), esses padrões surgem como estruturas significativas, principalmente em nível 

dos nossos movimentos corporais através do espaço, nas nossas manipulações de 

objectos e nossas interações perceptivas. 

De acordo com Johnson (apud DUQUE; COSTA, 2012, p. 77), “o significado é 

sempre uma questão de compreensão humana, o que constitui a nossa experiência num 

mundo comum do qual nós fazemos sentido”. Desta forma, o significado emerge da 

experiência humana no mundo e nela estão inseridas as percepções. Essa capacidade 

perceptiva é de base universal, já que a condição humana (sua estrutura corporal) se 

assemelha entre os indivíduos, pois os mesmos nascem com as mesmas capacidades 

perceptivas.       

Ao se tratar de esquemas imagéticos, não há distinção absoluta entre as 

dimensões perceptual e conceptual, ou seja, tanto o sistema conceptual utiliza 
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o sistema sensório-motor para construir o sentido, como o sistema sensório-

motor é responsável pela formatação do sistema conceptual.  (DUQUE; 

COSTA, 2012, p.84) 

 

1.3.1.2 Os tipos de esquemas mais frequentes 

 

Os esquemas mais frequentes são: CONTÊINER, PARTE/TODO, CENTRO/ 

PERIFERIA, ORIGEM/CAMINHO/ META E ESCALAS (DUQUE; COSTA, 2012). 

Observe as imagens a seguir. Ambas retratam duas situações recorrentes em nosso 

cotidiano. A primeira, pessoas em um restaurante. A segunda, em um casamento, no 

momento da saída da noiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas duas situações apresentadas, seriam acionados pelas pessoas os seguintes 

esquemas, como forma de interação com o meio: 

 

a) CONTÊINER – Partindo da percepção do corpo e pelo corpo é 

construída a noção de dentro e fora. Vemos nosso corpo como um 

repositório que contém os nossos órgãos internos. Sendo assim, em 

um restaurante percebemos e delimitamos o que faz parte do seu 

ambiente interno e externo quando observamos o seu espaço físico, 

assim como facilmente identificaríamos a posição dos noivos, como 

fora do espaço interno da igreja, no momento de recepcionar os 

recém-casados.  

b) PARTE/TODO – Apercebemo-nos como nosso organismo está 

formado. Vendo-o em partes, mas constituinte de um todo. Da mesma 

forma que construímos essa noção com base na nossa percepção 

corporal, nós a transpomos a outros contextos vivenciados. E, desta 

Figura 01: Imagens para análise dos esquemas 
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forma, em um restaurante, percebemos que ele está dividido em 

partes. A figura 01 representa o espaço central de acomodação dos 

clientes para refeição, mas, mesmo não contemplando a imagem como 

um todo, sabemos que um restaurante possui outras partes, tais como 

cozinha, banheiros, caixa etc. A igreja, mesmo não tendo paredes que 

subdividam o seu espaço de acomodação dos fiéis, intuitivamente a 

observamos em partes: a entrada, o lado direito e o lado esquerdo de 

acomodação dos fieis, o corredor e o altar. Olhando as imagens, 

sabemos em que parte do todo a cena foi retratada. 

c) LIGAÇÃO – Sabemos que, assim como o nosso corpo está constituído 

de partes, notamos que estas partes não estão isoladas. Elas se ligam 

umas às outras para formar um todo, e, desta forma, construímos a 

noção de elo, responsável pela ligação entre as partes que formam o 

organismo. E esta noção, a de ligação, ou elo, extrapola a 

compreensão aos limites do corpo, de maneira que associamos uma 

parte, pela relação de afinidade, a outra, em qualquer situação 

vivenciada. No restaurante e no casamento, fazemos uma série de 

conexões entre os elementos que poderiam estar associados às duas 

situações. Mesmo colocando estas pistas linguísticas de forma 

desorganizadas,  

 

 

 

 

 

 

automaticamente o leitor faria a seleção, a organização e a ligação 

entre os elementos que comporiam as situações I e II, excluindo, 

automaticamente, aquelas que pertenceriam a outras situações não 

descritas, como sala de aula e campo de futebol, por exemplo. 

 

                                                                   

 

 

GARÇOM – NOIVO – TRAVE – BOLA – COMIDA – TAÇA – 

BUQUÊ – QUADRO NEGRO – CONTA – CELEBRAÇÃO – 

PADRE – CARTEIRAS – NOIVA – MENU – CLIENTES – 

CONVIDADOS – JOGADOR  – FOTÓGRAFOS – PROFESSOR –  

VINHO 
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d) CENTRO/ PERIFERIA – Ao nos darmos conta das partes que 

compõem o nosso corpo, além de estabelecermos um elo entre estas 

partes (mãos – braços / pés – pernas / olhos – cabeça), identificamos 

quais assumem uma posição central e quais assumem uma posição 

periférica. Essa noção não apenas é aprendida, como também é 

colocada em prática em situações experenciadas pelo ser humano. 

Assim, ao observarmos as figuras, sabemos quais elementos são 

centrais ou periféricos em relação à sua função ocupada em cada 

situação. Desta forma, ao vermos a figura 01, elencamos como 

elementos centrais os clientes e os noivos, e como periféricos os 

garçons e os convidados, respectivamente. 

e) ORIGEM/ CAMINHO/ META – Pela propriocepção, nossa locomoção 

leva-nos à consciência de que estamos constantemente partindo de um 

ponto (origem) a outro (meta) e o caminho é o que torna possível a 

relação entre este ponto de partida ao de chegada. Mais uma vez, 

sentidos construídos de base corpórea são levados à prática quando 

tomamos consciência dos caminhos seguidos No restaurante, o 

percurso dos garçons da cozinha à mesa dos clientes para servi-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na cena II, o percuso a ser seguido pelos noivos da porta da igreja 

(origem) ao carro que os levará à recepção ou à lua de mel (meta) 

 

 

 

Figura 02: Esquema origem-caminho-meta em cena do 

restaurante 
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f)  ESCALAS – Nosso organismo testa sensações de calor, frio, noções de 

forças a serem aplicadas em nossas atividades. Essas noções de calor, 

frio e força são esquemas construídos porque estão diretamente 

relacionados ao nosso organismo. Dependendo do que experenciamos 

na vida, atribuímos escalas para compreender os níveis de 

temperaturas, a energia necessária para descolamento de um objeto 

antes em repouso etc. Por exemplo: na segunda cena, o noivo sabe que 

a escala de força acionada para segurar um buquê, como forma de 

gentileza para sua noiva, não será a mesma se tentar, em gesto 

romântico, carregá-la nos braços até o carro. Assim como, em um 

restaurante, é possível identificar se uma determinada bebida a ser 

servida pelo garçom está ao ponto ou não. Retomando a noção de 

escala, veja que o noivo necessitará de forças em escalas diferentes se 

quiser agradar a noiva das seguintes formas, como se observa nas 

cenas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos esses tipos de esquemas são responsáveis pela construção do nosso 

sistema conceptual. Diante disso, os conceitos se formam mediante essas relações 

perceptivas que estão na base da formação do nosso sistema conceptual.     

Figura 03: Esquema origem-caminho-meta em cena 

do casamento 

Figura 04: Esquema sobre a construção de escala – 

níveis de força. 
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Em nossa dissertação, a teoria dos esquemas torna-se de extrema relevância 

porque a nossa construção da ideia de compreensão do humor parte da 

corporalidade. Além do mais, esses domínios conceptuais também contribuem para 

a organização e o acionamento dos frames na compreensão do risível.  

 

1.3.2 Frames: estruturas conceptuais de base sociocultural 

 

 De acordo com Morato (2011), na tentativa de identificar o processo de 

elaboração do sentido, o frame é construído na relação entre o sujeito e sua experiência. 

A noção de frame é bastante explorada, quer seja no campo da Inteligência Artificial, da 

Psicologia ou na própria Linguística, advindo, com isso, diversas terminologias e 

processos de compreensão do que seja frame.  Antes de discutirmos a teoria dos frames, 

apresentaremos suas várias concepções de acordo com diferentes linhas de investigação, 

bem como a noção de frame segundo Minsky – concepção adotada nesta dissertação.              

 

1.3.2.1 Frame: constructo de diversas áreas do conhecimento 

 

Schank e Abelson publicaram o livro Scripts, Plans, Goals, and Understanding, 

(1977 apud MORATO, 2011) obra situada no campo da Inteligência Artificial, na qual 

os autores pesquisam processos de compreensão humana, tentando demonstrar, por 

meio de programas de computador, como a mente processa os significados. Ao 

apresentarem esta discussão, Schank e Abelson trazem à tona a sua noção de frame, 

entendendo-a em termos de script. Na visão dos autores, a memória humana é bastante 

dinâmica, e as informações nela contidas foram adquiridas e estão organizadas por meio 

das experiências pessoais. Esses conhecimentos vivenciados de maneira particular são 

armazenados em forma de script.  

O script é compreendido como uma sequência de um roteiro que, em virtude de 

sua ocorrência ser frequente e recorrente em relação ao comportamento humano, o 

indivíduo acaba por abstrair as informações desses roteiros de forma estereotipada, 

gerando o script (frame). Um exemplo clássico do script é a visita a um restaurante em 

que o script corresponde às informações armazenadas acerca dos papeis daqueles que 

fazem parte do roteiro (cliente, garçom, maitre) e às sequências de ações desenvolvidas 

(ser atendido por um maitre, escolher a opção a ser servida no menu, jantar, pedir a 
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conta, pagar). Em uma situação cotidiana, o script é ativado permitindo que o sujeito 

faça predições ao elaborar sua compreensão. 

Charles Fillmore, (1982 apud MORATO, 2011) um dos fundadores da 

Linguística Cognitiva, na busca por pesquisar estruturas de conhecimentos que 

subjazem à compreensão de vocábulos inseridos na estrutura frasal, elaborou a sua 

compreensão de frame. Para exemplificarmos, tomemos por base a expressão 

“Transação comercial”. A compreensão semântica deste termo envolve não somente o 

entendimento mais amplo de algumas concepções que estão relacionadas ao termo em 

questão, como a ideia de comprador, vendedor, mercadoria, dinheiro, lucro, vantagem; 

como também evoca um conjunto significativo de ações que estará inserido nesta 

compreensão, como: comprar, vender, pagar, gastar. A compreensão semântica de 

Transação Comercial, portanto, implicará uma apreensão mais ampla por parte do 

sujeito, que, de acordo com sua experiência, poderá evocar este conjunto de 

informações e ter a noção ampla da estrutura, uma moldura interacional que está por 

trás da compreensão do termo.  

Foi partindo da compreensão desta estrutura situacional que subjaz à 

compreensão de vocábulos que Fillmore desenvolveu a sua compreensão de frame, 

entendendo-o como Moldura Comunicativa. O termo foi por ele utilizado para 

caracterizar as estruturas do conhecimento, fazendo uma relação entre a linguagem e os 

fenômenos cognitivos. Molduras comunicativas dizem respeito ao frame de interação, 

ou seja, todo evento partilhado pelos indivíduos determina a construção de informações 

inseridas no evento no que diz respeito ao papel social das pessoas envolvidas, seus 

objetivos, sequência de ações, fazendo com que os participantes tenham consciência de 

como portar-se diante de cada evento, seja uma festa de criança, em um hospital, em 

uma sala de aula, e assim por diante. 

Esta Moldura Comunicativa representa uma estrutura prototípica estabelecida 

como acordos nas relações sociais, fruto de acordo cultural do qual o sujeito faz parte. É 

constituído com um padrão de informação partindo da percepção que o sujeito tem em 

relação ao mundo e ao estado das coisas. 

Estes frames interacionais, segundo Fillmore, não só fornecem informações 

sobre os eventos, mas ainda criam no sujeito, parte desta interação, uma série de 

expectativas. Uma vez que o sujeito construiu conhecimento no que diz respeitos aos 

eventos partilhados, estas mesmas informações serão acionadas, de acordo com o tipo 
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de evento, fazendo o sujeito predizer como a situação interacional irá ocorrer do início 

ao fim. 

 Goffman (1974 apud MORATO, 2011), inserido em uma linha filosófica, 

buscou compreender a multiplicidade de significados que está atrelada à experiência do 

homem no mundo. Ele discute a noção de frame com o objetivo de entender como os 

homens experimentam a realidade em que vivem. Segundo o autor, o frame é uma 

espécie de enquadre que corresponde a estruturas sociais reconhecidas e modificadas 

pelos indivíduos suscitados por meio de práticas interacionais em diversos contextos. 

São os frames que estruturam as nossas experiências partindo do princípio de como 

entendemos e interagimos no convívio social.   

Na elaboração de sua pesquisa, tentando delinear como o homem percebe e 

interpreta a realidade, Goffman concentra-se nas situações observando como os 

indivíduos, em particular, agem. Desta forma, ele percebeu que um enquadre seria uma 

forma de tornar uma situação de interação inteligível, evidenciando e tornando clara a 

participação dos indivíduos na interação e organizando o seu papel na interação, pois é 

produto da experiência humana, ou seja, faz parte diariamente da vida social dos 

indivíduos. Os enquadre estão à disposição dos participantes da interação social para 

que eles possam, partindo do contexto, selecionar aquele que se adapte à situação.   

 

1.3.2.2 O conceito de Frame segundo Minsky  

 

Marvin Minsky tem se dedicado aos estudos cognitivos no campo da 

Inteligência Artificial.  Ele busca compreender como a mente funciona e, para isso, vem 

desenvolvendo suas pesquisas, cujo objetivo básico é permitir a implementação, em 

computadores, de um módulo de conhecimento que, diante das situações, reagisse 

ativamente, oferecendo interpretações e previsões (expectativas). É nesse campo de 

pesquisa que Minsky (1986) constrói a sua definição de frame. Segundo ele, um frame 

corresponde a uma estrutura modelo de situação que orienta o sujeito a portar-se nas 

diversas situações, sendo esta orientação um modelo fixo, padrão, um estereótipo:  

 

Nossa idéia é de que cada experiência perceptual ativa algumas estruturas 

que vamos chamá-las de frames, estruturas que adquirimos no decorrer da 

experiência. Todos nos guardamos milhões de frames, cada um 

representando uma situação estereotipada, como o encontro de um certo tipo 
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de pessoa, estar em um certo tipo de quarto, ou a participar de um certo tipo 

de festa. (MINSKY, 1986, p. 244)
19

 

 

 Para cada situação vivenciada, o sujeito, ao acionar uma estrutura de frame, este, 

para otimizar a sua significação, vem acompanhado de uma série de outras informações 

que o favorecem, tais como: estabelecer a relação de um frame à sua determinada 

categoria, sobre o que se pode esperar diante das situações e sobre o que fazer caso as 

expectativas dos frames não se confirmem. Percebam que essas informações são 

operacionais e orientam a utilização do frame. 

Um frame pode ser pensado como uma estrutura network, ou seja, como uma 

rede de informações que estão interligadas e organizadas em dois níveis: os superiores e 

os inferiores. Segundo Minsky (1986), enquanto os superiores correspondem às 

construções conceptuais fixas, os inferiores referem-se às informações mais específicas 

preenchidas em forma de “slots”, de acordo com cada interação: 

 
Os ‘níveis superiores’ de um frame são fixos e representam as coisas que são 

sempre verdadeiras sobre a suposta situação. Os níveis inferioes têm muitos 

terminais – ‘slots’ que devem ser preenchidos por instâncias ou dados 

específicos. Cada slots especifica as condições que suas atribuições devem 

satisfazer (Os próprios slots são geralmente ‘subestruturas’, subframes). As 

condições simples são especificadas por meio de marcadores que podem 

exigir do slot uma atribuição para ser uma pessoa, um objeto de valor 

suficiente, ou um ponteiro para um subframe de um determinado tipo. 

Condições mais complexas podem especificar relações entre as coisas 

atribuídas a vários terminais.
20

 (MINSKY, 1986, p.245).      

 

 Os frames, embora sejam estruturas independentes, estão interligadas como se 

fossem um sistema e são acionados à medida que o sujeito interage. Na procura de fazer 

uma demonstração gráfica de como, possivelmente, se organizam e se estruturam os 

frames, apresentaremos a  imagem seguinte: 

 

 

 

                                                           
19 Our idea is that each perceptual experience activates some structures that we'll call framss-shuctures 

we've acquired in the course of previous experience. We all remember millions of frames, each 

representing some stereotyped situation like meeting a certain kind of person, being in a certain kind of 

room, or attending a certain kind of party.  

 
20

 The "top levels" of a frame ere fixed, and represent things that are always true about the supposed 

situation. The lower levels have many terminals -- "slots" that must be filled by specific instances or data. 

Each terminal can specify conditions its assignments must meet (The assignments themselves are usually 

smaller "subframes"). Simple conditions are specified by markers that might require a terminal 

assignment to be a person, an object of sufficient value, or a pointer to a sub-frame of a certain type. More 

complex conditions can specify relations among the things assigned to several terminals. 
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Em termos de compreensão, teríamos, na imagem à esquerda, vários frames 

inseridos numa estrutura framework que, por estarem interligados, podem ser acionados 

ao mesmo tempo, ou individualmente, o que vai depender da situação e do que ela 

exigir do sujeito em termos de compreensão. Quanto à segunda imagem, tentamos 

retratar cada estrutura do frame, como ela se organiza por meio de slots – informações 

que compõem o frame.   

Cada frame vem com os slots, que são estruturas do conhecimento que agem ao 

mesmo tempo a fim de que o sujeito reconheça o frame, ou o readapte. Digamos que o 

sujeito ao entrar em uma igreja, acione um frame que corresponda à estrutura de 

informações sobre batizado, no momento desta cerimônia, para se reintegrar ao 

ambiente. Cada slot ficará responsável por determinada informação presente nos frames 

(os objetos que compõem este ambiente, as sequência de ações nesta cerimônia, entre 

outros).  Caso haja imprevistos - digamos que o celebrante falte -, outros slots entrarão 

em ação para reorganizar as informações deste frame.  

O frame batizado, semelhantemente a outros, pode gerar expectativas. Por 

exemplo, se fôssemos a um batizado em outra cultura, o frame que acionamos no 

momento sobre batizado gera uma expectativa que pode ser descontinuada, por 

existirem acontecimentos na outra cultura que se diferenciam da ideia do frame que fora 

construído.  Diante dessa situação, o frame acionado será reorganizado a partir dos slots 

emergidos desta nova situação vivenciada. Sobre esta relação entre frame e slots, 

Minsky (1974, p. 104) comenta: 

 

Os sistemas de frame são vinculados por uma rede de recuperação de 

informação. Quando um projeto frame não pode ser recuperado para caber na 

realidade - quando não podemos encontrar atribuições - slots - que 

corresponde  adequadamente às suas condições de marcadores slots - este 

network proporciona um frame de substituição. Estas estruturas de interframe 

Figura 05: Representação da organização do frame 
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possibilitam outras formas de representar o conhecimento sobre os fatos, 

fazer analogias e recuperarar outras informações úteis para a compreensão.
21

 

 

Como outros exemplos, se acionarmos os frames jantar e casamento, nestes 

estão integrados um ritual e convenções culturalmente construídos. Desta forma, temos, 

na primeira situação, roteiros construídos culturalmente que apresentam as seguintes 

convenções: ser atendido por um mâitre, fazer o pedido com base no menu, jantar, pedir 

a conta. Já o casamento envolve o ritual da entrada do noivo, pais, padrinho e noivas, a 

celebração com a hora do sim, a troca de alianças, do beijo na boca, a assinatura, a saída 

dos noivos, os festejos e os fotógrafos.  

 Cada frame se constitui de vários tipos de informações. Segundo Minsky (1974), 

algumas destas informações consistem em como utilizar o frame, outras são acerca do 

que se pode esperar para acontecer em certa situação, algumas ainda aludem sobre o que 

fazer caso essas expectativas não sejam confirmadas. Cada frame será sempre acionado 

a cada situação vivenciada para que o sujeito se situe e comporte-se adequadamente em 

certo ambiente. E neste momento, o conhecimento recuperado será adaptado à 

realidade, caso haja imprevistos.    

 

1.3.2.3 A subdivisão dos frames e sua relação com os esquemas     

 

O frame está subdividido em quatro categorias (DUQUE; COSTA, 2012) e em 

cada uma delas a noção de esquema está inter-relacionada. 

 

a) CENÁRIO – Relacionado ao esquema PARTE/ TODO, é construído 

pelo ser humano quando este percebe os elementos que pertencem ou 

não à categoria construída. Por exemplo: pensar na categoria 

Restaurante é assimilar e estabelecer uma analogia que dele faz parte 

(mesas, cadeiras, garçons, pratos, copos, taças,...), assim como em 

Igreja nos remete à ideia de altar, bancos, padre, pastor etc. Por meio 

da compreensão de CONTÊINER, também percebemos os limites dos 

ambientes retratados, observando alguns componentes que estão ou 

                                                           
21

 The frame-systems are linked, in turn, by an information retrieval network. When a proposed frame 

cannot be made to fit reality -- when we cannot find terminal assignments that suitably match its terminal 

marker conditions -- this network provides a replac:ement frame. These interframe structures make 

possible other ways to represent knowledge about facts, analogies, and other information useful in 

understanding 
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não inseridos neste espaço. Pela conceptualização que temos do 

esquema LIGAÇÃO, entendemos os vínculos construídos na relação 

freguês – maitre – garçom / noivos – padres – convidados. 

b) ROTEIRO – Uma sequência de eventos que se assimila ao Esquema 

ORIGEM – CAMINHO – META, em que nos apercebemos nas 

situações como uma sequência entre o estado inicial das coisas, ao 

curso do evento, para se chegar à meta. Desta forma, temos um roteiro 

de um jantar e um roteiro de um casamento, que abrange ações 

sequenciais que incluem o ritual de vestir-se, o como porta-se durante 

o jantar, até chegar ao objetivo desejado. É claro que, em meio a 

grandes roteiros, há roteiros menores que o compõem. Por exemplo, 

no roteiro noivos se preparando para casar-se, há a sequência arrumar-

se – ir para igreja – consolidar os votos matrimoniais. Cada uma 

dessas sequências se submete a um roteiro menor. O roteiro de 

arrumar-se obedece a uma sequência de ações menores, como tomar 

banho – arrumar cabelo – maquiar-se – colocar a roupa. Observe o 

quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) CONJUNTO DE TRAÇOS – Quando a mente organiza os sentidos 

compreendidos, dizemos que o sujeito criou categorias; portanto, 

alimentação, restaurantes, casamentos, fregueses e noivos são noções 

categorizadas, devido a um conjunto de traços em comum que os 

individualiza das demais noções ou itens já categorizados. E essa ação 

de categorizar está subordinada ao acionamento do esquema 

LIGAÇÃO 
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d) TAXONOMIA – Os elementos estão, de acordo com as suas 

características de identificação e função, enquadrados em uma 

categoria.  E as categorias, que compõem um frame, organizam-se e 

relacionam-se entre si obedecendo a um princípio de hierarquização, 

ou seja, há aquelas que estão mais em evidência que outras. Esse 

processo de taxonomização ocorre justamente porque reconhecemos 

que umas categorias são mais independentes que outras devido à sua 

posição, prioridades, responsabilidades, estando mais subordinadas a 

outras categorias. O sujeito reconhece e estabelece esses graus de 

importância entre as categorias acionando-se alguns dos esquemas, 

como afirmam Duque e Costa (2012, p.86): “evocam-se os esquemas 

parte/todo e escala, uma vez que cada categoria de ordem superior é 

um todo, com as categorias imediatamente inferiores, como suas 

partes (...)”. 

 

Os frames são denominados de estrutura conceptual secundária porque são 

concebidos como domínios conceptuais que se estruturam mediante o auxílio dos 

esquemas imagéticos, já conceptualizado anteriormente, primeiramente. 

A teoria dos frames se faz pertinente na compreensão do humor porque o humor 

apresenta-se por meio de um desvio na organização dos frames, como mostraremos, a 

seguir, na análise dos nossos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

CAPÍTULO 2 – ESTADO DA ARTE   

 

Recuperando informações do que se tem pesquisado sobre o humor em relação à 

cognição, percebe-se que as pesquisas se inserem numa abordagem pragmática, 

sociocognitiva. Na Linguística Cognitiva, observa-se que a compreensão do humor vem 

sendo pesquisada por meio das metáforas e das linguagens não verbais (presentes nas 

tirinhas e charges). Apresentaremos, a seguir, três pesquisas científicas que representam 

como vem sendo investigado o tema humor, mostrando, resumidamente, a teoria 

trabalhada em cada um deles e a análise conclusiva. 

I - Gêneros Textuais e Letramento: a construção do risível em narrativas do 

cotidiano  

 Este trabalho, das autoras Regina Célia Pagliuchi da Silveira e Maria José Nélo, 

da PUC-SP, foi apresentado em forma de comunicação no V SIGET, em 2009. A 

pesquisa das autoras está inserida na área da Análise Crítica do Discurso, com vertente 

na Linguística Sociocognitiva, que tem como principal representante Van Dijk. O 

objetivo das autoras é explorar, por meio de narrativas do cotidiano, a questão do 

humor, partindo de estratégias cognitivas acionadas pelo leitor/ interlocutor ao processar 

a informação nova em decorrência da quebra de expectativa. 

Dentro da Análise Crítica do Discurso, as autoras baseiam seu estudo nas 

categorias Discurso, Sociedade e Cognição, que estão intimamente relacionadas. 

Discurso é compreendido como sendo uma prática social, composta por participantes, 

tendo funções e ações específicas representadas em um texto. Sociedade, por sua vez, 

corresponde a grupos sociais que compartilham de interesses em comum. Por fim, no 

que tange à Cognição, esta está relacionada ao conhecimento construído pelo indivíduo, 

a partir de suas vivências sociais, representado no e pelo discurso. Na Análise Crítica do 

Discurso, procura-se observar os contextos histórico e social, bem como as ideologias 

presentes nos discursos. 

Outra perspectiva adotada pelas autoras no trabalho é a Teoria das 

Representações Sociais, que sustenta a ideia de que os conhecimentos são construídos e 

organizados em sociedade, sendo representados no e pelo discurso. 

Para as autoras, o risível presente em textos do cotidiano é fruto das 

representações sociais, culturais e ideológicas que sofrem transgressões. O leitor, 

partindo das informações apresentadas no texto e dos seus conhecimentos prévios, 

constrói um contexto cognitivo que gera expectativas. No entanto, no transcorrer da 
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leitura, novas informações apresentadas pelo produtor do texto rompem com as 

expectativas criadas, fazendo com que o leitor desconstrua o contexto cognitivo, 

reformulando-o, provocando, assim, o risível.   

 

II - Interpretação do humor: análise preliminar de piada à luz da Teoria 

Inferencial Griceana e da Teoria da Relevância 

 

Outra abordagem de estudo cognitivista sobre o humor, que tem sido colocada 

em evidência, também sob o enfoque da sociocognição, encontra-se nesse artigo 

publicado pela revista Entremeios, 2011, de autoria dos pesquisadores Nathália Luiz de 

Freitas e José Luiz Vila Real Gonçalves (da Universidade Federal de Ouro Preto). Neste 

trabalho, os autores se utilizam da Teoria Inferencial de Paul Grice e da Teoria da 

Relevância, de Sperber e Wilson, para analisar o gênero Piada.  

 De acordo com a Teoria Inferencial, o significado de um enunciado é 

decodificado em parte linguisticamente por meio dos vocábulos e por meio de processos 

inferenciais (Implicaturas Conversacionais); portanto, o sujeito, para se valer da 

compreensão de um texto, deve se valer destas ações.  

 Na situação de comunicação, para que esta se realize de forma significativa, o 

comunicador deve conduzir o receptor a compreender, de fato, as suas intenções, além 

de que, nesse processo interacional, há de existir tanto uma confiança entre os falantes 

como uma cooperação de ambas as partes para que o propósito textual seja alcançado. 

Essa ação colaborativa denomina-se de Princípio da Cooperação. 

A Teoria da Relevância, por sua vez, propõe questões que estão atreladas aos 

princípios que regem a comunicação. Baseado na Teoria Inferencial de Grice, os autores 

Sperber e Wilson questionam o fato de que seja apenas o princípio da cooperação 

aquele que rege a comunicação e, desta forma, aponta a Teoria da Relevância como 

sendo também um princípio na interação. Essa teoria se constrói partindo de dois 

princípios: cognitivo e comunicativo. De acordo com o princípio cognitivo, uma 

informação será processada no ambiente cognitivo dependendo da sua relevância. Em 

relação ao princípio comunicativo, os autores propõe que o enunciador, ao propagar o 

seu discurso, o faz dando indícios ao seu interlocutor de que aquilo que está sendo 

enunciado é relevante, devendo, portanto, ser objeto de atenção.      

Em face às teorias citadas, os autores, ao analisarem uma piada de cunho 

político, estabeleceram as seguintes conclusões acerca da compreensão do gênero piada: 
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em relação à Teoria Inferencial, o leitor deverá perceber a intenção do discurso, que no 

caso é a de provocar humor e cooperar com o autor da piada (mesmo sabendo que é um 

discurso sem autoria denominada), reconhecendo as incoerências ou desvios da 

realidade inseridos no referido gênero. Em relação à Teoria da Relevância, o leitor 

reconhece o mundo imaginário e, de acordo com suas inferências dedutivas, ele resgata, 

no ambiente cognitivo, as crenças, os valores do mundo que o faz reconhecer a não 

veracidade da piada, o que causa humor.  

 

III - Metáfora e humor: uma abordagem cognitiva 

 

Arlene Koglin e Sila Marisa de Oliveira, da Universidade Federal de Santa 

Catarina, apresentaram no GT – Cognição, relevância e interface semântico-pragmática 

(CELSUL, 2008) – o trabalho acima citado, pesquisa que se utiliza da teoria da 

Metáfora Conceptual, de Lakoff e Johnson, para analisar o emprego das expressões 

metafóricas na tirinha de Malfada.  

A Teoria da Metáfora Conceptual, quanto à sua elaboração e compreensão, é 

pensada com base nas experiências do homem. A criação da metáfora ocorre por meio 

da utilização do domínio-fonte em termos de um domínio-alvo. Por exemplo, se temos a 

afirmação de que “O amor é uma viagem”, partindo das nossas experiências, as 

informações do domínio-fonte (viagem) são mapeadas no domínio-alvo (amor), 

elaborando, desta forma, a expressão metafórica. 

Em relação à análise e à conclusão da pesquisa, as autoras perceberam que a 

construção do humor nas tiras parte não só do recurso verbal, mas também do auxílio 

das imagens. Em relação às metáforas, foi assegurado que elas são de construções 

conceptuais e responsáveis pelo humor, além de que os recursos imagéticos também 

estavam a serviço não só de sua compreensão, mas também na elaboração do humor. 

As pesquisas contempladas neste Estado da Arte, de fato, cumprem o objetivo de 

analisar o humor quer seja na perspectiva da produção, quer na da compreensão. As 

teorias também contribuem de forma significativa para o aprofundamento na análise do 

humor e, até concordamos, com base nas análises apresentadas, que o humor é fruto de 

um desvio denominado transgressão, incoerência ou incongruência. No entanto, a nossa 

investigação apresenta um diferencial na análise do humor, singularidade esta que 

passamos a elencar por meio de três observações: 
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1) Percebemos, de acordo com o primeiro e segundo trabalhos, que há uma 

preocupação em explicar o humor partindo da interação, ou seja, partindo da 

perspectiva de quem produz e para quem produz. No nosso caso, a análise se 

resume à perspectiva da compreensão do leitor, buscando perfazer os 

caminhos cognitivos que o fazem chegar ao riso. 

2) Assim como bem observaram os trabalhos citados, a compreensão do humor 

passa pelas relações de nossas experiências culturais, crenças, valores e 

frames construídos. No entanto, aqui são observados, também, como parte 

desta compreensão do humor, os esquemas, que são conhecimentos 

construídos com base nas nossas experiências corporais. 

3) Na nossa pesquisa, além da introspecção (metodologia também adotadas nos 

trabalhos aqui contemplados), e para que sejamos mais resguardados em 

nossa análise do humor, utilizamos um experimento - resposta de alunos em 

relação a textos humorísticos - que fundamenta e fomenta ainda mais a nossa 

investigação, nos dando respaldo para a questão da pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

 

    

Uma vez que o presente trabalho tem como base, em sua análise, a compreensão 

do leitor de textos humorísticos, pensamos em uma metodologia que satisfizesse o perfil 

de investigação da Linguística Cognitiva e contribuísse para responder às indagações da 

pesquisa transcritas abaixo:  

 Quais são as pistas linguísticas que acionam o humor em um texto?  

 Durante o processo de compreensão do humor, como os esquemas e frames são 

ativados pelo leitor para que ele perceba o risível em um texto?   

 Como as situações engraçadas, seja pela quebra de expectativa ou pela 

sucessão de fatos incongruentes, são ressignificadas pelo leitor em função do 

acionamento dos esquemas e frames?  

Nossa metodologia adotada visa também ratificar a nossa hipótese: o humor de 

um texto está subordinado aos esquemas e frames armazenados na mente do leitor, 

existindo, desta forma, níveis de compreensão e até mesmo a existência ou não da 

recuperação de dados humorísticos em um texto.  

Cada pesquisa tem a metodologia que melhor lhe apetece, ou seja, aquela que, 

de forma contundente, oferece meios eficazes para o pesquisador elucidar suas 

indagações. A escolha de uma metodologia em detrimento de outra ocorre notadamente 

pelo fato de o pesquisador buscar aquela que atenda às suas necessidades.  

 

 Cada metodologia pode ser vista como tendo certas capacidades e limitações 

que concedam uma perspectiva particular sobre a natureza da organização 

conceptual na língua. A este respeito, nenhuma metodologia única é 

privilegiada em detrimento de outras ou considerada o padrão de 

investigação. (TALMY, 2005, p. XI)
22

 

  

A NATUREZA DA PESQUISA  

Na Linguística Cognitiva, as pesquisas desenvolvidas estão relacionadas aos 

processos mentais, quer seja pela corporalidade, quer seja considerando os aspectos 

                                                           

22
 Each methodology can be seen as having certain capacities and limitations that accord it a particular 

perspective on the nature of conceptual organization in language. In this respect, no single methodology is 

privileged over others or considered the gold standard of investigation.  
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culturais que produzem efeitos na compreensão do sujeito. Grande parte de suas 

pesquisas estão metodologicamente comprometidas com a intuição linguística dos 

pesquisadores. Desta forma, as metodologias utilizadas em suas pesquisas envolvem 

introspecção aliada à análise teórica. As contribuições e inovações realizadas pelos 

cognitivistas em suas pesquisas partem da ponte construída entre os conhecimentos dos 

processos mentais relacionados à cognição e às pistas linguísticas representadas 

verbalmente na escrita ou na oralidade.  

Os métodos contemplados nesta pesquisa (Introspecção e Ação Experimental) 

são os que, de fato, melhor auxiliaram em nosso estudo, o qual tem como objetivo 

investigar a compreensão do sujeito sobre o humor, reproduzida em suas produções 

escritas, levando em consideração o seu aspecto cultural e suas experiências sensório-

motoras.  

3.1.1 Introspecção 

A introspecção é a metodologia do pensamento analítico que se utiliza da 

manipulação sistemática de ideias, comparação, abstração e raciocínio, segundo Talmy 

(2005). Ela é um processo metodológico que se concretiza por meio de duas etapas: 

Consciência de nível I e Consciência de nível II. A consciência de nível I ocorre quando 

o pesquisador, de forma atenta e consciente, observa a ocorrência de certos aspectos da 

linguagem manifestos pela própria cognição; já a consciência de nível II é colocada em 

prática quando o pesquisador se apropria para análise dos dados refletidos na 

consciência de nível I. Como cita Talmy (2005, p. XII), 

Mais precisamente, alguns aspectos da linguagem de forma espontânea ou 

através de evocação podem aparecer na consciência de um usuário da língua - 

o que pode aqui ser chamado de ‘consciência de primeiro nível’. No mesmo 

usuário da língua, um segundo nível de consciência também pode ocorrer, 

que tem como objeto o conteúdo do primeiro nível de consciência.
23

 

Em relação à nossa ação introspectiva, nesta pesquisa, ela ocorre em dois 

momentos: no primeiro, identificado por nós de introspecção antecipada, quando, na 

apresentação do problema, o pesquisador prevê, por meio da escolha dos textos (a qual 

esteve subordinada à diversidade de humor explorado) e do conhecimento teórico, as 

                                                           
23 More specifically, certain aspects of language spontaneously or through evocation can appear in a 

language user’s consciousness – what can here be termed “first-level consciousness”. In the same 

language user, a second level of consciousness can also occur that has as its object the contents of the 

first level of consciousness. 
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conjecturas e os possíveis processos de compreensão do humor. O segundo momento, 

identificado por introspecção assegurada, ocorre quando, a partir das respostas dadas, 

por meio do experimento, foi ratificada e ampliada a nossa análise, já prevista no 

primeiro momento na introspecção antecipada. 

Fazendo uma ponte entre as Consciências de nível I e II (citadas por Talmy) e as 

nossas introspecções antecipada e assegurada, podemos dizer que a Consciência de 

nível I corresponde, em nossa pesquisa, ao momento em que evidenciamos (mediante a 

Ação Experimental - registro escrito dos alunos) as passagens responsáveis pela 

compreensão do humor do texto, sendo essas bastante receptíveis à nossa análise devido 

terem ocorrido de forma clara e, em algumas vezes, repetitiva. A Consciência de Nível 

II foi evidenciada em nossa pesquisa no instante em que nos dispusemos, por meio da 

percepção, a manipular, de forma sistemática e analítica, as passagens responsáveis pelo 

humor, segundo a compreensão dos alunos.  

Em nossa investigação, entendemos que estas Consciências de nível I e II 

ocorreram no momento da introspecção assegurada, momento em que constatamos as 

ocorrências hunorísticas (já previstas na introspecção antecipada) e nos dispusemos a 

analisar. Na introspecção antecipada, não evidênciamos as consciências de nível I e II, 

pois nesse momento tínhamos, apenas, conjecturas do que poderia estar presente sobre 

os processos de compreensão do humor. 

Quando o problema e a hipótese da pesquisa já estavam formulados, veio o 

desejo de seguir esta linha de raciocínio e não apenas basear a análise do humor na 

introspecção. Aliado a este processo, sentimos a necessidade de utilizar experimentos, 

de modo a evidenciar, a partir de material escrito produzido pelos alunos, os processos 

de compreensão do humor. 

 

3.1.2 Ação Experimental 

 

Este método consiste em uma ação teste que tem por finalidade constatar 

aspectos da compreensão para posteriormente analisá-los. Foi utilizado como uma 

metodologia complementar em nossa pesquisa para fortalecer a metodologia de 

introspecção, dando maior precisão e credibilidade. A metodologia experimental produz 

maior segurança na análise do pesquisador, uma vez que o registro da compreensão se 

realiza individualmente sem a intervenção do pesquisador, ao mesmo tempo em que 

este registro ratifica a sua hipótese.  
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A ação experimental, por estar inserida nas ciências ditas sociais e linguísticas, 

tem seu sentido diverso daquele utilizado nas ciências ditas experimentais (as de 

natureza físico-química). Nesta pesquisa, apropriamo-nos de mecanismos de operações 

mentais para, por meio deles, buscar o esclarecimento da problemática. Na Linguística 

Cognitiva, todo o processo de raciocínio colocado em prática não se limita, apenas, à 

linguagem, uma vez que acrescenta a ela outros processos relacionados à mente.  

Segundo Talmy (2005), esse processo metodológico de unir introspecção a um tipo de 

experimento já é um processo utilizado pela própria área da Linguística.  

A ação experimental ocorreu da seguinte forma: lemos para os alunos quatro 

textos humorísticos e, em seguida, demos uma atividade contendo duas questões, a fim 

de que eles pudessem registrar na primeira pergunta a(s) passagem(ns) que é(são) 

engraçada(s) e, na segunda, registrassem como desfazer o humor dessas passagens 

engraçadas.  

Esta ação experimental veio a corroborar com a nossa hipótese da pesquisa, 

dando, indubitavelmente, uma resposta ao problema. Entendemos ser esta atividade com 

os alunos de ação experimental, devido a ela configurar um teste que ratifica os 

resultados já previstos na introspecção antecipada. Cada experimento é um registro de 

apreensão do entendimento e, por esta razão, é único; além disso, revela o compreender 

de um sujeito, sendo, portanto, válida para a investigação cognitiva.   

O método (o caminho por meio do qual se chega a um objetivo) realizado pela 

Introspecção e validado por meio da Ação Experimental foi o caminho percorrido para 

se chegar à conclusão da problemática, instigadora do nosso trabalho científico. 

 

3.2 ETAPAS VIVENCIADAS AO EXECUTAR A AÇÃO EXPERIMENTAL 

 

3.2.1 Critérios para a escolha dos textos     

 

Escolhemos 04 (quatro) textos para serem lidos em sala de aula. São eles: a 

piada do Joãozinho, a piada do José Roberto, uma crônica
24

: Fábula dos dois leões e um 

texto teatral: Morto no banheiro.   

                                                           
24

  Este texto faz parte das produções de crônicas de Stanislaw Ponte Preta. Fábula dos dois é a 

denominação dada por Stanislaw Ponte Preta. 



54 
 

Todos eles eram narrativos,
25

 variando apenas quanto à modalidade do gênero, e 

apresentavam a sua graça de diversas formas (por meio de metáforas, quebras de 

expectativas, ações incogitáveis, inferência, ironia e ambiguidades).  

A escolha de textos narrativos justifica-se pelo fato de a narrativa ser uma 

construção textual básica, na compreensão humana, para entendimento das situações 

que nos circundam. A diversidade quanto ao gênero foi motivada pelo nosso desejo de 

enriquecer a pesquisa. 

Como o objetivo da pesquisa é justamente a investigação dos esquemas e frames 

na compreensão do humor, as diversas formas de humor, representadas nos textos, 

foram contempladas como parte da aspiração de explorar os mais diversos mecanismos 

cognitivos de compreensão em diversas modalidades de humor, abrangendo, portanto, 

os diversos mecanismos de compreensão do risível. Por conseguinte, a maneira peculiar 

na escolha dos textos já estava prevendo as conjecturas elaboradas em relação ao objeto 

de investigação.  

 

3.2.2 Procedimentos adotados para a elaboração da atividade 

 

Além da escolha dos textos, elaboramos uma atividade contendo duas questões: 

 Em qual(is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação 

(ões) mais engraçadas presentes nos textos? e 

  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrevê-lo? 

Veja o modelo: 

 

 

 

 

 
 

 

               

  Figura 06: Modelo da atividade usada no experimento 

                                                           
25

 Nesta pesquisa, a piada está sendo observada como parte um texto de sequencialidade narrativa.  
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O objetivo da primeira pergunta foi identificar as principais situações 

humorísticas que ficaram mais em evidência para os alunos.  Quanto à segunda 

pergunta, ela teve a intenção de ratificar as impressões pretendidas na primeira 

pergunta, pois, a partir do momento em que o leitor refaz a narrativa com o objetivo de 

desfazer o humor, ele já externa como os esquemas e frames estão organizados em sua 

mente.   

Na atividade, existia um cabeçalho para que o aluno pudesse se identificar 

apresentando seu nome e idade. A solicitação da faixa etária teve o intuito de tão 

somente situar, para nós pesquisadores, o sujeito-leitor respondente da atividade. 

 

3.2.3 O perfil do público-alvo e a organização dos participantes da pesquisa 

 

Selecionamos uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental (45 alunos), com 

idade entre 13 e 14 anos em sua grande maioria, e uma turma da 1ª série do Ensino 

Médio (45 alunos), na faixa etária entre 16 a 48 anos. A turma de 8º ano pertence a um 

Colégio da rede de ensino particular de Natal, e a turma de 1ª Série do Ensino Médio faz 

parte de uma Escola filantrópica também da capital. 

A escolha destes níveis de ensino deveu-se por partir do princípio de que a 

experiência do ser humano, vislumbrada a partir dos frames armazenados, poderia 

influenciar na recuperação do humor, ou seja, as vivências do ser humano podem 

facultá-lo a compreender ou não passagens humorísticas. 

Apresentamos adiante um quadro com os nomes dos participantes do 

experimento. Primeiro citamos os nomes dos alunos do 8º ano e, em seguida, dos alunos 

da 1ª Série do Ensino Médio.  

Os nomes dos informantes foram retirados, preservando, assim, suas identidades 

civis. Para identificá-los, cada um recebeu um cognome e passamos a identificá-lo por 

um código que corresponde às siglas do seu nome fictício mais um número que o 

identifique na sequência dos alunos respondentes. Desta forma, para os alunos do 8º ano 

utilizamos uma sequência numérica que vai do número 01 ao 28, e para os alunos da 1ª 

série uma sequência numérica que vai do 01 ao 42. 
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Nº IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO 

01 Maria Izabel - Idade: 13 anos – 8º ano 01 MI 

02 João Paulo - Idade: 13 anos – 8º ano     02 JP 

03 Ana Lúcia - Idade: 13 anos – 8º ano 03 AL 

04 Arthur - Idade: 13 anos – 8º ano 04 AR 

05 Leandra - Idade: 13 anos – 8º ano 05 LE 

06 Roberta Flak - Idade: 13 anos – 8º ano 06 RF 

07 João Guilherme - Idade: 13 anos – 8º 

ano 

07 JG 

08 Ângela Maria - Idade: 13 anos – 8º ano 08 AM 

09 Tetê Spínola - Idade: 13 anos – 8º ano 09 TS 

10 Joana - Idade: 14 anos – 8º ano 10 JO 

11 Beatriz - Idade: 13 anos – 8º ano 11 BE 

12 Ana Clara - Idade: 13 anos – 8º ano 12 AC 

13 Heleno - Idade: 13 anos – 8º ano 13 HE 

14 Andressa - Idade: 13 anos – 8º ano 14 AN 

15 Mariana - Idade: 13 anos – 8º ano 15 MA 

16 Maria Tereza - Idade: 13 anos – 8º ano 16 MT 

17 Cristina - Idade: 13 anos – 8º ano 17 CR 

18 Maria Luiza - Idade: 13 anos – 8º ano 18 ML 

19 Murilo - Idade: 13 anos – 8º ano 19 MU 

20 Melina - Idade: 13 anos – 8º ano 20 ME 

21 Marcio - Idade: 13 anos – 8º ano 21 MR 

22 Israel - Idade: 13 anos – 8º ano     22 IS 

23 Sabrine - Idade: 13 anos – 8º ano 23 SB 

24 Maria Eduarda - Idade: 13 anos – 8º 

ano 

24 ME 

25 Lucas - Idade: 13 anos – 8º ano 25 LU 

26 Amanda - Idade: 13 anos – 8º ano 26 AM 

27 André - Idade: 13 anos – 8º ano 27 AN 

28 Joaquim - Idade: 13 anos – 8º ano 28 JQ 

29  Aguinaldo - Idade: 18 anos – 1ª série 01 AG 

30  Marta - Idade: 18 anos – 1ª série 02 MA 

31 José - Idade: 18 anos – 1ª série 03 JO 

32 Estevão - Idade: 32 anos – 1ª série 04 ES 

33  Cinderela - Idade: 42 anos – 1ª série 05 CI 

34 Vanessa - Idade: 28 anos – 1ª série 06 VA 

35 Hosana - Idade: -- anos – 1ª série 07 HO 

36 Josevalda Maria - Idade: 18 anos – 1ª 

série 

08 JM 

37  Antônia - Idade: 17 anos – 1ª série 09 AN 

38  Ana Paula - Idade: 20 anos – 1ª série 10 AP 

39 Expedito - Idade: 47 anos – 1ª série 11 EX 

40 Patrício - Idade: 19 anos – 1ª série 12 PA 

41  Izabelle - Idade: 18 anos – 1ª série 13 IZ 

42 Inácio - Idade: 17 anos – 1ª série 14 IN 

43 Crisântemo - Idade: 17 anos – 1ª série 15 CR 

44 Pedro Henrique - Idade: 16 anos – 1ª 

série 

16 PH 

45 Priscila - Idade: 18 anos – 1ª série 17 PR 
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a)  

b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Quadro 02: Nomes dos alunos participantes do experimento 

 

3.2.4 Aplicação do experimento 

 

Para a aplicação do experimento, marcamos duas aulas extras, no turno 

vespertino, com duração de 40 minutos cada, para a turma de alunos do 8º ano; e duas 

aulas (com também duração de 40 minutos cada) para os alunos da 1ª série, totalizando 

quatro aulas.  

Não foi passada uma lista de frequência durante os encontros, portanto não se 

tem um número exato de discentes participantes das aulas. Sabe-se apenas que, em cada 

turma, havia 45 alunos matriculados. No total tivemos 70 alunos respondentes - 28 

alunos do 8º ano e 42 alunos da 1ª série. 

46 Débora - Idade: 21 anos – 1ª série 18 DE 

47 João Henrique - Idade: 17 anos – 1ª 

série 

19 JH 

48 Roberto Carlos - Idade: 20 anos – 1ª 

série 

20 RC 

49 Felipe - Idade: 16 anos – 1ª série 21 FE 

50 Maria Júlia - Idade: 19 anos – 1ª série 22 MJ 

51 Katarina - Idade: 48 anos – 1ª série 23 KA 

52  Karem - Idade: 33 anos – 1ª série 24 KM 

53  Carlos Augusto - Idade: 29 anos – 1ª 

série 

25 CA 

54  Fabiana - Idade: 18 anos – 1ª série 26 FA 

55  Sebastião - Idade: 15 anos – 1ª série 27 SE 

56 Amélia - Idade: 18 anos – 1ª série 28 AM 

57  Rita de Cássia - Idade: 16 anos – 1ª 

série 

29 RC 

58 Joana Darque - Idade: 26 anos – 1ª 

série 

30 JD 

59 Paulo Roberto - Idade: 17 anos – 1ª 

série 

31 PR 

60  Carlos Reni- Idade: 42 anos – 1ª série 32 CR 

61  Ana Maria - Idade: 16 anos – 1ª série 33 AM 

62 Franciel - idade: 23 anos – 1ª série 34 FR 

63 Benevildo - Idade: 26 anos – 1ª série 35 BN 

64 Ana Lúcia- Idade: -- anos – 1ª série 36 AL 

65  Ione - Idade: 16 anos – 1ª série     37 IO 

66  Leônia - Idade: 18 anos – 1ª série     38 LE 

67  Silvania - Idade: 18 anos – 1ª série 39 SI 

68 Socorro - Idade: 22 anos – 1ª série 40 SO 

69 Matheus - Idade: 18 anos – 1ª série 41 MT 

70 José Augusto - Idade: 18 anos – 1ª 

série 

42 JA 
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O modo de condução dessas aulas foi o mesmo. Primeiro conversamos com os 

alunos informando que o trabalho realizado, durante as aulas, fazia parte de uma 

pesquisa sobre o humor. Não detalhamos a base teórica que compõe a pesquisa nem sua 

problemática e hipótese. Apenas esclarecemos que seria de grande valia os 

posicionamentos e a sinceridade em face aos textos humorísticos apresentados durante 

as aulas. 

Em seguida, os textos selecionados foram lidos: em alguns momentos por nós; 

em outros, pelo aluno e a professora, quando a narrativa se tratava de peça teatral 

composta por diálogos. 

Após a leitura de cada texto, os alunos ficaram à vontade para comentar e para 

discutir o humor presente no texto, se assim quisesse fazê-lo. Ao término da leitura de 

todos os textos (quatro), pedimos que os discentes respondessem à atividade proposta 

vislumbrando um ou mais texto nas suas respostas. Dessa maneira, os alunos ficaram 

livres, apenas obedecendo à sua motivação pessoal, para escolher e comentar qualquer 

texto que tenha achado engraçado. Caso preferisse, poderiam sinalizar mais de um 

texto, em seu comentário, na mesma atividade. 

 

3.2.5 Organização do registro do experimento e ação introspectiva 

 

Todo o material coletado via experimentos foi digitado, fielmente, respeitando a 

sequência vocabular e não retirando palavra(s); apenas corrigimos a ortografia, a 

concordância e a pontuação, o que não compromete a análise dos dados. Em seguida, 

foi anexado à dissertação.   

Para a análise, recortamos de cada atividade (experimento) as respostas 

relacionadas ao respectivo texto a ser analisado e agrupamo-las em um quadro. 

Escolhemos esta forma de registro para que pudéssemos observar as respostas, para 

termos, no nosso campo visual, a noção do todo.  

Visto que os alunos ficaram à vontade para fazer suas escolhas em relação ao 

humor dos textos lidos, há textos bastante mencionados e outros com pouca menção. 

 Com estas etapas concluídas, passou-se a analisar a compreensão do humor com 

base nos princípios da Linguística Cognitiva. Priorizamos investigar as respostas dadas 

pelos alunos relacionando-as aos mecanismos da introspecção.  
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DOS DADOS 

Como já fora afirmado anteriormente na metodologia, a análise dos dados teve 

por base a introspecção. Desta forma, já se consideravam as possibilidades de 

compreensão dos textos humorísticos, os quais foram confirmados, por meio dos 

experimentos (respostas dos alunos) que continham as pistas linguísticas desses 

processos de apreensão do humor. 

Em cada texto trabalhado e interpretado, evidenciamos questões de ordem 

diversas em relação aos processos mentais de construção do humor. As respostas dadas 

pelos alunos descrevem estes processos sobre o entendimento da graça de um texto. 

Apresentamos, neste momento, a nossa análise, a qual está organizada da 

seguinte forma: apresentação do texto humorístico acompanhado de uma breve 

explanação introspectiva acerca da compreensão do humor existente no texto, as 

respostas dos alunos (dados do experimento) e, por fim, a análise com base nos 

pressupostos da Linguística Cognitiva em relação aos usos de esquemas e frames no 

processo de compreensão. 

4.1A PIADA DO JOÃOZINHO 

PIADA DO JOÃOZINHO 

Durante a aula de ciências, a professora diz: 

— Anotem a lição de casa, crianças: vocês vão ter de pesquisar o habitat natural 

das 70 espécies de animais que estão na página 20. Também vão ter de dizer qual o 

país de origem de cada animal, quais seus predadores, as suas presas, os seus costumes 

e fazer uma redação sobre cada um. 

E continuou:  

— Falando em animais, Marta, o que dão as ovelhas? 

— Lã, professora. 

— Muito bem! 

— Joãozinho, o que dão as galinhas? 

— Ovos, professora. 

— Parabéns! Joãozinho, o que dão as vacas? 

— Lição de casa. 

 

A situação descrita revela-nos uma professora extremamente exigente, que passa 

um trabalho de casa bastante extenso, possivelmente, não agradando ao Joãozinho, 

personagem principal. Joãozinho, causador do humor no texto, é uma figura bastante 

conhecida no mundo das piadas por apresentar reflexões e respostas pouco 

convencionais, responsáveis pela jocosidade no texto, como é o caso da piada acima 
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citada.  O humor se materializa, justamente, quando Joãozinho, ao responder à pergunta 

da professora de Ciências sobre o que dão as vacas (situação em que a docente se referia 

aos benefícios do animal para o ser humano), ele menciona “lição de casa”. Por 

inferência, compreendemos que o personagem atribuiu sua resposta não se referindo à 

vaca, o animal, mas a vaca, termo pejorativo que desqualifica a figura humana, no caso 

a professora. 

Por ser um texto curto, característica das piadas, e de humor simples, as 

respostas dos alunos convergiram para o mesmo ponto: o emprego pejorativo da palavra 

vaca. Observemos alguns exemplos: 

 

1. PERGUNTA 

 

Em qual(is) texto(s) há a maior 

intensidade de humor, e qual(is) situação 

(ões) mais engraçadas presentes nos 

textos?  

2. PERGUNTA  

 

Para desfazer o humor, como o autor do 

texto deveria reescrever o texto? 

 

É engraçado o menino chamar a professora de 

vaca
26

(...) 

06 RF 

 

O boyzinho falar que a vaca dá leite (...). 

 

06 RF 

 

A piada é engraçada, porque em uma das 

perguntas da professora o João, ele chama a 

professora de vaca. 

07 JG 

 

Joãozinho era pra ter dito que as vacas dão leite em 

vez de dever de casa como as professoras fazem. 

07 JG 

 

Há intensidade de humor em todos os textos. Mais 

engraçado é o do Joãozinho, pois ele xinga a 

professora” 

19 MU 

 

Trocar lição de casa por leite. 

 

 

19 UM 

 

A professora pede para os alunos fazerem uma 

pesquisa sobre animais, depois ela faz algumas 

perguntas para os alunos sobre os animais, e 

quando é a vez do Joãozinho, ele responde dizendo 

que as vacas dão lição de casa. 

23 SB 

 

Na aula de ciências, a professora pergunta a 

Joãozinho o que dão as vacas e ele responderia 

leite e não lição de casa. 

 

 

 

23 SB 

 

A aula de ciências. A parte que Joãozinho faz 

ironias chamando a professora de vaca 

indiretamente. 

 

05 CI 

 

Primeiro é que a pesquisa deveria ser só uma 

espécie de animal e não setenta como ela falou, 

pois foi esse fato que fez Joãozinho ficar irritado e 

provocar a professora. 

05 CI 

 

(...) a piada do Joãozinho (a vaca) 

 

 

O autor deveria reescrever a resposta de 

Joãozinho.  Lição de casa poderia ser como 

                                                           
26

Algumas passagens da escrita dos alunos estão em negrito, pois dizem respeito às  pistas linguísticas 

presentes  que são retomadas em nossas análises. 
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06 VA 

resposta – “Leite”, perderia a graça assim. 

06 VA 

 

Na piada do Joãozinho, onde a professora 

pergunta “O que dão as vacas?” O Joãozinho 

responde “Lição de casa”, pois o humor destaca-

se na gaiatice de Joãozinho. 

21 FE 

 

Para não haver humor, Joãozinho deveria ter 

respondido que as vacas davam leite e não lição 

de casa. 
 

21 FE 

Quadro 03: Resposta dos alunos sobre a piada do Joãozinho 

Observando as respostas dadas pelos alunos na atividade, vemos que a 

compreensão do humor fora possível porque eles acionam o frame sala de aula, o qual 

vem acompanhado dos seguintes slots: aluno, professor, respeito, atividade, 

compreensão, atenção, aprendizagem.   

No momento em que o Joãozinho sugere que a professora é uma vaca, 

desrespeitando-a, o frame padrão acionado pelo leitor é desconstruído (não na sua 

totalidade, porque ele ainda compreende que as pistas da piada lida se tratam de uma 

sala de aula em que há a relação professor-aluno). Mas devido ao fato de ter existido um 

rompimento com o frame padrão, este fora reorganizado para um frame de sala de aula 

em que há desrespeito. É esse desvio do frame padrão, que fora readaptado, que gera o 

humor na piada, como observamos nas respostas dos alunos em relação à primeira 

pergunta da atividade: “Em qual(is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual(is) 

situação(ões) mais engraçadas presentes nos textos?”: “A aula de ciências. A parte que 

Joãozinho faz ironias chamando a professora de vaca indiretamente.” (05 CI); “Na 

piada do Joãozinho, onde a professora pergunta: ‘O que dão as vacas?’- O Joãozinho 

responde: “ Lição de casa”, pois o humor destaca-se na gaiatice de Joãozinho.” (21 

FE)  e  “A piada é engraçada, porque em uma das perguntas da professora o João, ele 

chama a professora de vaca.” (07 JG). 

Passemos, neste momento, a explicar como os diversos esquemas e frames 

atuaram para a compreensão do risível. 

 

 Esquema ORIGEM-CAMINHO-META e frame ROTEIRO 

 

A gaiatice (brincadeira), por mais que também possa fazer parte do ROTEIRO 

de um frame da sala de aula, não deve ocorrer na relação aluno-professor. Utilizando-

nos do esquema ORIGEM-CAMINHO-META (que nos orienta acerca do início do 

desenrolar das situações com vistas ao seu objetivo final) e do frame ROTEIRO, 

compreendemos que as relações em uma sala aula ocorrem da seguinte forma: o 
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professor faz a pergunta para testar os conhecimentos dos alunos – estes se esforçam 

para dar a resposta correta – e, em seguida, o professor ratifica ou retifica a resposta 

dada. O desrespeito não faz parte deste ROTEIRO da sala de aula. O que causa humor é 

a sua ocorrência sinalizando um desvio no ROTEIRO acionado.  

Podemos ratificar que o desrespeito não estava previsto no roteiro sala de aula a 

partir das respostas dadas pelos alunos em relação à segunda pergunta do experimento. 

Nesta questão, os alunos afirmaram que se o Joãozinho respondesse o que, de fato, a 

professora solicitara (o que faz parte do ROTEIRO e do esquema, a possível resposta 

correta, com seriedade), o texto perderia o humor: “O autor (para desfazer o humor) 

deveria reescrever a resposta de Joãozinho. Lição de casa poderia ter como resposta – 

“Leite”, perderia a graça assim.” (06 VA); “O boyzinho (para desfazer o humor) falar 

que a vaca dá leite (...)” (06 RF); “Para não haver humor, Joãozinho deveria ter 

respondido que as vacas davam leite e não lição de casa.” (21 FE)  e “Na aula de 

ciências, a professora pergunta a Joãozinho o que dão as vacas e ele responderia leite 

e não lição de casa.” (23 SB) 

Percebam, pelos fragmentos que estão em negrito, que na hora de desfazer o 

humor, os alunos reconstruíram o ROTEIRO esperado para sala de aula, mencionando 

que o Joãozinho deveria ter respondido que as vacas dão leite – resposta com seriedade. 

E também porque, de acordo com o esquema  LIGAÇÃO, e do frame CONJUNTO DE 

TRAÇOS, “leite” liga-se a vaca, ou seja, não há humor quando não se afeta a ordem 

natural das categorias.  

 

 Esquema CENTRO/PERIFERIA e frame TAXONOMIA 

 

Valendo-se do CENTRO/PERIFERIA (que nos orienta quanto à importância que 

as pessoas manifestam dentro das relações sociais) relacionado ao frame 

TAXONOMIA, percebemos que, pela hierarquização entre as categorias aluno-

professor, haveria de existir uma subordinação da categoria aluno em relação a 

professor; mas, quando o aluno assume a posição de provocador, de achar-se no direito 

de agredir verbalmente (xingar), ele quebra esta relação hierárquica, gerando humor, 

conforme observamos nesta resposta: “Há intensidade de humor em todos os textos. 

Mais engraçado é o do Joãozinho, pois ele xinga a professora” (19 MU).   

 

 Esquema LIGAÇÃO e frame CONJUNTO DE TRAÇOS 
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Um segundo fato também responsável pelo humor é o uso metaforizado da 

palavra vaca. O frame CENÁRIO sala de aula possui uma CATEGORIA-chave – 

professor, a imagem de autoridade. Na piada, contudo, esta imagem fora desconstruída 

quando, por meio do frame CONJUNTO DE TRAÇOS, as categorias vaca e professora 

estabelecem uma relação de afinidade, passando vaca e professora a participantes de 

uma mesma CATEGORIA, no caso, da família dos ruminantes, por compartilharem 

características afins. Para ativar esse frame CONJUNTO DE TRAÇOS, o leitor se 

utiliza do Esquema LIGAÇÃO, construído com base em sua experiência corpórea, o 

que possibilita estabelecer esse conjunto de associações. Vemos que os alunos 

compreenderam que havia humor devido existir essa relação (mesmo que por 

inferência) entre as vacas e a professora, já que ambas dão lição de casa: “Joãozinho era 

pra ter dito que as vacas dão leite em vez de dever de casa como as professoras 

fazem.” (07 JG) ou “A aula de ciências. A parte que Joãozinho faz ironias chamando a 

professora de vaca indiretamente.” (05 CI). Portanto, se lição de casa faz parte da 

atividade das vacas, se professor também partilha desse comando, então, pelo Esquema 

LIGAÇÃO, vaca e professor compartilham da mesma categoria.  

Podemos ainda acrescentar que o uso metafórico da CATEGORIA vaca nesta 

situação ainda se relaciona, por meio do Esquema LIGAÇÃO e do frame cultural 

elaborado (CONJUNTO DE TRAÇOS), a características que podem ser comuns entre a 

vaca e a professora, sendo responsáveis também pelo humor: 

 

Quadro 04: Relação da construção metafórica entre professora e vaca 

 

Domínio conceptual de 

vaca de acordo o frame 

construído 

 

 

 

 

Mamífero de grandes proporções, de traços 

grotescos, sem apreciação do belo 

 

Domínio Conceptual de 

uma mulher em termos de 

beleza 

 

  

A mulher é símbolo da delicadeza  

 

A Professora é uma vaca 

   

Uma afronta para a professora ser chamada de 

vaca, não apenas pelo cargo que ocupa, mas pela 

afronta pessoal, uma vez que atribui à mulher 

uma imagem grotesca, com ausência do belo. 
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Fazendo ainda essas relações, entendemos por que, em uma das respostas, o 

aluno já deduziu que o Joãozinho, ao chamar a professora de vaca, a xingou, ou seja, a 

agrediu com palavra ofensiva (pois vaca agride a sua imagem): “Há intensidade de 

humor em todos os textos. Mais engraçado é o do Joãozinho, pois ele xinga a 

professora”(19 MU). 

É pertinente ressaltarmos que o humor foi gerado não apenas porque nos 

apropriamos da ideia de uma construção metafórica elaborada, mas por ser uma 

construção de palavra no sentido figurado a qual é empregada em uma situação que não 

está de acordo com os ditames sociais. Nesse viés, o aluno (pessoa que tem por 

obrigação respeitar seu tutor) sugere que a professora (figura que deve ser respeitada em 

sala de aula) seja uma vaca. Essa situação foge ao convencional e, por isso, é 

responsável pelo humor. O que queremos afirmar com isso é que o humor existente na 

piada não é apenas fruto de um recurso de construção metafórica, mas uma construção 

metafórica usada em situações que fogem aos padrões convencionais. Se esta metáfora 

fosse construída em uma situação em que duas irmãs discutem, certamente não teríamos 

graça. Portanto, o humor é fruto do emprego de uma metáfora em uma situação não 

esperada.  

A cultura também influencia nesta construção do humor, pois, se essa mesma 

frase de construção metafórica “A professora é uma vaca” fosse apresentada na Índia, 

que vê a vaca como sendo um animal puro, sagrado e bastante reverenciado, o frame 

acionado e o Esquema LIGAÇÃO utilizado nesta relação entre Professora – Vaca 

presente na metáfora deixaria o seu tom de afronta e ofensa, e consequentemente 

passaria a ter um sentido de um julgamento mais favorável em relação ao outro. 

4.2  PIADA DO PAULO ROBERTO 

PIADA DO PAULO ROBERTO 

— Mamãe, deixa eu usar sutiã? 

— Não. 

— Por favor, mamãe!! 

— Nunca. 

— Mas eu já tenho 15 anos, mãe. 

— Pare já com essa conversa, Paulo Roberto!! 
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Neste segundo texto, observamos que, inicialmente, a situação descrita refere-se 

a um diálogo entre a mãe, personagem mencionada na piada, cujo interlocutor não está 

identificado. No entanto, embora sendo um texto curto e com poucas palavras, somos 

levados a pensar que o interlocutor da mãe se trata de uma adolescente. Isso se justifica 

pela presença da palavra sutiã, acessório feminino, ter sido solicitado à mãe para que 

pudesse ser utilizado. A idade citada (15 anos) endossa ainda mais a ideia de que o 

pedido esteja sendo feito por uma adolescente, já que esta idade reflete a simbologia de 

uma fase em que a figura feminina passa de menina a mulher e o sutiã é o símbolo dessa 

maturidade. Porém, a última frase do interlocutor é decisiva para o humor, pois, para a 

surpresa do leitor, toda a linha de raciocínio construída em torno de uma figura feminina 

é quebrada ao percebermos, na fala da mãe, que se trata de um adolescente: Paulo 

Roberto. 

Pela construção da compreensão do humor registrada nas falas dos alunos 

respondentes, percebemos que os discentes seguiram a mesma linha de sentido, ou seja, 

mostrando que o humor era concretizado no momento em que havia uma quebra de 

expectativa. O texto conduz o pensamento do leitor a imaginar que se trata de uma 

adolescente, mas, no caso, é um adolescente, como se observa: 

 

1. PERGUNTA 

  

Em qual (is) texto(s) há a maior 

intensidade de humor, e qual (is) situação 

(ões) mais engraçadas presentes nos 

textos? 

2. PERGUNTA  

 

Para desfazer o humor, como o autor do 

texto deveria reescrever o texto? 

 

 

Na piada 3 foi engraçado um menino pedir a mãe 

para usar sutiã 

02 JP 

 

Na 3 Ser uma menina pedindo o sutiã. 

02 JP 

 

E do garoto de 15 anos querendo usar sutiã, 

também foi engraçado. 

12 AC 

 

Ao trocar um garoto gay por uma garota. 

 

12 AC 

 

Na minha opinião, a situação mais engraçada é a 

do garoto de quinze anos querendo usar sutiã, ela 

tem muita graça, pois além dela ser curta, toda a 

parte engraçada está no final. 

 

25 LU 

 

-Mas mãe eu já tenho 15 anos, mãe! 

- Pare já com essa conversa, annie! 

 

 

 

25 LU 

 

A piada da mãe e o filho que queria usar sutiã. 

Além da situação de ter um filho de um sexo 

querendo se vestir como o sexo oposto, o tamanho 

 

Se o autor desfizesse o suspense quanto ao sexo, 

certamente a piada perderia o humor, pois o que 

provoca humor é a expectativa de que a conversa 
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da piada torna-se mais compreensível, e com isso 

mais engraçada. 

 

11 BE 

esteja sendo entre a mãe e a filha, e para surpresa 

geral trata-se de um garoto com desejos femininos. 

 

11 BE 

 

Gostei muito da PIADA 2, ela trata de forma 

irônica o fato de um menino querer usar sutiã. Ele 

ainda ressalta que tem 15 anos e por isso quer 

usar sutiã. Você começa a ler pensando que é uma 

menina e fica engraçado quando no final você 

descobre que é um menino. 

31 PR 

 

Se acabaria todo humor se o autor tirasse a parte 

do sutiã ou colocasse o nome de uma menina 

ficaria um texto normal. 

 

 

 

31 PR 

 

O que apresenta maior humor é a piada 1, pelo 

fato da troca de sentido com o gênero sexual, pois 

o texto não aparenta ser uma piada, pelo 

contrário, aparenta até ser uma coisa séria, mas 

uma simples troca de uma palavra modificou 

totalmente o sentido do texto, dando assim humor. 

16 PH 

 

- Mas eu já tenho 15 anos 

- Pare com isso, Fernanda 

 

 

 

16 PH 

 

Do filho querendo usar sutiã, pois se tornou 

estranho um garoto querendo usar sutiã. 

17 PR 

 

A mãe dele deveria somente ter falado que ele era 

homem por isso não usaria sutiã. 

17 PR 

 

A piada 2, porque o filho Paulo Roberto fala 

como se fosse uma menina, e só no fim o leitor 

descobre que a mãe não deixa porque ele é 

homem e sutiã só é usado por mulheres até os dias 

atuais. 

39 SI 

 

O autor poderia colocar o nome de uma menina 

no final da piada assim deixaria a piada sem graça 

 

 

 

39 SI 

Quadro 05: Resposta dos alunos sobre a piada do Paulo Roberto 

 

O humor fora construído por meio de processos mentais de conceptualização do 

leitor construído com base na sua percepção e experiência. Podemos, assim, fazer as 

seguintes interferências em busca de explicação cognitivista para o processo: 

 

 Esquemas PARTE/TODO, LIGAÇÃO e frame relacionado ao 

CONJUNTO DE TRAÇOS 

 

Os alunos, utilizando-se dos esquemas PARTE/TODO e LIGAÇÃO e frame 

relacionado ao CONJUNTO DE TRAÇOS, recuperaram o humor no texto. Em suas 

respostas, eles registraram que a graça estava representada na substituição da figura 

feminina pela masculina ao realizar o pedido do sutiã: “A piada da mãe (o engraçado) é 

o filho que queria usar sutiã. Além da situação de ter um filho de um sexo querendo 

se vestir como o sexo oposto, o tamanho da piada torna-se mais compreensível, e com 
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isso mais engraçada.” (11 BE). Ou ainda em: “Na piada 3 foi engraçado um menino 

pedir a mãe para usar sutiã”. (02 JP) 

O sutiã é um acessório feminino e não masculino, ou seja, faz parte da vida de 

uma adolescente e não de um adolescente. Esse frame acerca do universo da adolescente 

fora construído por meio de experiências e conduzido pelo Esquema LIGAÇÃO, que 

conduziram os educandos a entender que o pedido de um sutiã está relacionado ao 

universo de uma adolescente, já que é um acessório que faz parte da vida de uma 

mulher. O esquema PARTE/TODO também participa do processo, pois só fazemos a 

utilização do esquema LIGAÇÃO porque já nos utilizamos concomitantemente do 

esquema PARTE/TODO, entendendo que a peça do sutiã é parte de um todo referente 

ao universo feminino, da mesma forma como acionamos outros slots para construirmos 

este universo feminino, como: absorvente, batom, brincos, saia, entre outros.  O texto 

torna-se engraçado porque todo processo de acionamento mental de conhecimento para 

o universo feminino fora adaptado para universo masculino, soando estranho, como 

ratifica a aluna: “A piada 3 (É engraçada), porque o filho Paulo Roberto fala como se 

fosse uma menina, e só no fim o leitor descobre que a mãe não deixa porque ele é 

homem e sutiã só é usado por mulheres até os dias atuais.” (39 SI) 

A segunda pergunta da atividade (experimento) confirma esse processo de 

compreensão do humor já que todos responderam que, para desfazer a graça, bastava 

substituir o sexo masculino pelo feminino. Não fugindo, portanto, do frame padrão 

construído, como revelam os depoimentos seguintes: “(para desfazer a graça) Ser uma 

menina pedindo o sutiã.”. (02 JP). Alguns já foram mais adiante e construíram um 

novo padrão - não mais menino, mas garoto gay: “(para desfazer a graça) Ao trocar um 

garoto gay por uma garota” (12 AC). Outros já entenderam que se mantivessem o 

nome de uma menina ao final estaria tudo “normal”, ou seja, de acordo com o frame 

padrão: “Se acabaria todo humor se o autor tirasse a parte do sutiã ou colocasse o 

nome de uma menina ficaria um texto normal.” (31 PR) 

Usar como argumento a idade, 15 anos, para fazer o pedido do sutiã reforça 

ainda mais a ideia de se tratar de uma adolescente, pois esta idade é a fase em que a 

menina torna-se mulher, o auge da mocidade, e o sutiã é um símbolo do estágio de 

maturidade de uma adolescente, como confirma o aluno: “Gostei muito da PIADA 1, ela 

trata de forma irônica o fato de um menino querer usar sutiã. Ele ainda ressalta que 

tem 15 anos e por isso quer usar sutiã. Você começa a ler pensando que é uma menina 

e fica engraçado quando no final você descobre que é um menino”. (31 PR) 
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 Quando estamos lendo, as pistas linguísticas nos fazem acionar uma categoria - 

uma adolescente - como um todo e não em partes. Ou seja, se um texto nos conduz a 

acionarmos a categoria menina/adolescente, a recuperamos e construímos este frame 

por UM CONJUNTO DE TRAÇOS, delineando a figura da adolescente de uma forma 

geral, por meio dos slots que me trarão cada particularidade em forma de informação 

sobre a adolescente. Não recuperamos, na leitura, apenas “adolescente”: menina que usa 

sutiã e que tem 15 anos. Recuperamos esta categoria como um todo. Entendendo que é 

uma fase de pleno desenvolvimento corporal que demarca a passagem da menina para a 

adolescência, recuperamos, assim, cada parte deste processo: a menarca, algumas 

características do processo de desenvolvimento corporal, bem como algumas mudanças 

de natureza psicológica - instabilidade emocional, reafirmação de identidade pessoal, 

entre outras.  As pistas linguísticas nos fazem recuperar o frame como um todo. 

 

 Os esquemas LIGAÇÃO/PARTE-TODO e os frames CONJUNTO DE 

TRAÇOS na quebra de expectativa. 

 

A quebra de expectativa, efeito comum nas piadas, é responsável pelo humor, 

consoante observamos nas falas dos alunos: “Se o autor desfizesse o suspense quanto 

ao sexo, certamente a piada perderia o humor, pois o que provoca humor é a 

expectativa de que a conversa esteja sendo entre a mãe e a filha, e para surpresa geral 

trata-se de um garoto com desejos femininos.” (11 BE); “Gostei muito da PIADA 1, ela 

trata de forma irônica o fato de um menino querer usar sutiã. Ele ainda ressalta que 

tem 15 anos e por isso quer usar sutiã. Você começa a ler pensando que é uma menina 

e fica engraçado quando no final você descobre que é um menino.” (31 PR) e “Na 

minha opinião, a situação mais engraçada é a do garoto de quinze anos querendo 

usar sutiã, ela tem muita graça, pois além dela ser curta, toda a parte engraçada está 

no final.” (25 LU).  Como percebemos, o texto apresenta uma quebra de expectativa 

pontual em seu final, quando se descobre que o texto trata de um pedido de menino e 

não de uma menina. Os slots, de acordo com o que apresentamos, segundo Minsky, são 

estruturas do conhecimento que auxiliam o sujeito não apenas para reconhecer o frame, 

bem como para readaptá-lo, em caso de informações desencontradas. Neste caso, a 

quebra de expectativa ocorreu de acordo com os seguintes parâmetros de reflexão: 

Os esquemas PARTE/TODO, LIGAÇÃO e frame padrão conduzido pelo 

CONJUNTO DE TRAÇOS nos faz entender o que faz parte do universo de um 
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adolescente e de uma adolescente. A partir do momento que se percebe que se trata de 

um garoto efeminado, quando cita o nome do Paulo Roberto, sucede readaptação do 

frame padrão, gerando humor. Percebam quando o aluno, na resposta escrita a seguir, 

utiliza o termo “troca de gênero sexual” se referindo, pontualmente, a quebra de 

expectativa causadora do humor, momento em que houve readaptação do frame padrão. 

“O que apresenta maior humor é a piada 1, pelo fato da troca de sentido com o gênero 

sexual, pois o texto não aparenta ser uma piada, pelo contrário, aparenta até ser uma 

coisa séria, mas uma simples troca de uma palavra modificou totalmente o sentido do 

texto, dando assim humor.” (16 PH).  

Observe como teríamos esquematicamente este raciocínio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta quebra de expectativa, na readaptação de acionamentos de slots do frame, 

causa um estranhamente, como o aluno confirma: “O filho querendo usar sutiã, pois se 

tornou estranho um garoto querendo usar sutiã.” (17 PR). O estranhamento é 

resultante do processo de readaptação repentina do frame entre o conhecido e lógico 

para o novo e o inusitado, no processo de compreensão.  

 

 

4.3  FÁBULA DOS DOIS LEÕES 

  

FÁBULA DOS DOIS LEÕES 

 

Stanislaw Ponte Preta (Sérgio Porto) 

 

  Diz que eram dois leões que fugiram do Jardim Zoológico. Na hora da fuga, 

cada um tomou um rumo, para despistar os perseguidores. Um dos leões foi para as 

matas da Tijuca e outro foi para o centro da cidade. Procuraram os leões de todo jeito, 

mas ninguém encontrou. Tinham sumido, que nem o leite. 

  Vai daí, depois de uma semana, para surpresa geral, o leão que voltou foi 
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justamente o que fugira para as matas da Tijuca. Voltou magro, faminto e alquebrado. 

Foi preciso pedir a um deputado do PTB que arranjasse vaga para ele no Jardim 

Zoológico outra vez, porque ninguém via vantagem em reintegrar um leão tão 

carcomido assim. E, como deputado do PTB arranja sempre colocação para quem não 

interessa colocar, o leão foi reconduzido à sua jaula. 

  Passaram-se oito meses e ninguém mais se lembrava do leão que fugira para o 

centro da cidade quando, lá um dia, o bruto foi recapturado. Voltou para o Jardim 

Zoológico gordo, sadio, vendendo saúde. Apresentava aquele ar próspero do Augusto 

Frederico Schmidt que, para certas coisas, também é leão. 

Mal ficaram juntos de novo, o leão que fugira para as florestas da Tijuca disse 

pro coleguinha:  

— Puxa, rapaz, como é que você conseguiu ficar na cidade esse tempo todo e 

ainda voltar com essa saúde? Eu, que fugi para as matas da Tijuca, tive que pedir 

arrego, porque quase não encontrava o que comer, como é então que você... vá, diz 

como foi. 

O outro leão então explicou:  

— Eu meti os peitos e fui me esconder numa repartição pública. Cada dia eu 

comia um funcionário e ninguém dava por falta dele. 

            — E por que voltou pra cá? Tinham acabado os funcionários? 

           — Nada disso. O que não acaba no Brasil é funcionário público. É que eu 

cometi um erro gravíssimo. Comi o diretor, idem um chefe de seção, funcionários 

diversos, ninguém dava por falta. No dia em que eu comi o cara que servia o 

cafezinho... me apanharam. 

 

Com um humor crítico e por meio de uma linguagem metafórica, o texto Fábula 

dos dois Leões é construído. Aqui a historinha retrata a situação de dois leões que 

fugiram do zoológico. Um foi para a floresta, seu habitat, onde há condições favoráveis 

ao seu desenvolvimento e sobrevivência, e o outro se refugiou na cidade, local 

impróprio ao seu desenvolvimento. Os leões, embora fujões, são capturados e, para 

surpresa do leitor, justamente o que não estava em seu habitat de ordem natural foi o 

que melhor conseguiu sobreviver, voltando robusto; o outro leão, o que se refugiou na 

floresta, estava extremamente fragilizado por falta de alimento. A explicação para esse 

fato inesperado é o responsável pelo humor, pois sabemos que o leão da cidade só 

sobreviveu porque estava escondido em uma repartição pública e passou a alimentar-se 

de seus funcionários, os quais, por existirem em número significativo e com ocupação 

pouco definida na repartição, passou o fato totalmente despercebido. No entanto, 

quando o leão come o que servia o cafezinho, homem de ocupação mais simples, porém 

significativa, ironicamente foi pego. O texto faz, assim, uma crítica a todo o sistema 

organizacional do funcionalismo público. 
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1. PERGUNTA 

 

Em qual(is) texto(s) há a maior 

intensidade de humor, e qual(is) situação 

(ões) mais engraçadas presentes nos 

textos? 

2. PERGUNTA  

 

Para desfazer o humor, como o autor do 

texto deveria reescrever o texto? 

 

 

Na 2, foi o leão do mato voltar magro e o leão da 

cidade voltar gordo, porque comeu os funcionários 

públicos, o diretor, um chefe de secção, mas só 

pegaram ele quando ele comeu o cara que serve o 

café 

02 JP 

 

Na 2 o leão da cidade voltar magro ou não 

voltar, porque morreu 
 

 

 

02 JP 

 

É engraçado, pois o leão da cidade comia pessoas 

sem ninguém perceber 

07 JG 

 

. O leão da cidade saísse magro e o da selva 

gordo 

 

07 JG 

 

É engraçado o fato do leão que fugiu para a 

cidade comia todos os funcionários, comeu até o 

diretor e não notaram seu desaparecimento, só 

depois que ele comeu o cara do café 

 

09 TS 

 

 

 

Não respondeu! 

 

 

09 TS 

 

Encontramos humor no fato das pessoas notarem 

mais falta de um café do que das coisas/pessoas 

relacionadas ao seu trabalho, comer é mais 

importante. 

10 JO 

 

No segundo, ele poderia escrever que todos 

sentissem falta de cada funcionário devorado. 

 

10 JO 

 

E o outro texto é engraçado o fato do leão ter 

comido todas as pessoas importantes e ninguém ter 

sentido falta, mas quando ele comeu o homem do 

café todos sentiram falta. 

 

11 BE 

 

 

Não respondeu! 

 

 

 

11 BE 

No texto 2, ele comia os funcionários públicos e 

ninguém ligava e comeu o diretor da empresa, 

mas quando ele comeu o homem do café todo 

mundo notou, pois era o que tinha de bom. 

13 HE 

Não respondeu! 

 

 

É a parte em que o leão explica para outro leão 

onde se escondeu, que foi numa repartição 

pública onde sua alimentação eram os próprios 

funcionários, só que no final das contas até o 

homem do cafezinho ele come daí é descoberto. 

24 KM 

 

Que o outro leão poderia ter achado outro circo 

ou outro zoológico e lá teriam tratado dele e não 

ter usado essa forma de graça de falar que comia 

funcionários só porque alguns deles não 

trabalham da forma correta.  

24 KM 

Quadro 06: Resposta dos alunos sobre o texto Fábula dos dois Leões 

 

Em relação às respostas dos alunos sobre a compreensão humorística existente 

neste texto - Fábula dos dois Leões -, observamos que alguns conseguiram captar a 

essência maior do humor existente no texto, ou seja, o humor por meio do juízo crítico 
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sobre o funcionalismo público. Outros ficaram, apenas, com a compreensão principiante 

de humor em um primeiro nível, em que vislumbravam apenas as ações do leão que saiu 

para a cidade e se pôs a alimentar-se de funcionários da repartição pública. Por que a 

compreensão do humor deste texto não fora captada da mesma maneira por todos os 

respondentes?  Acreditamos que este fato ocorrido esteja vinculado à pouca maturidade 

de conhecimento quanto ao entorno do sistema empregatício público, por parte dos 

alunos do fundamental II. Como o nosso objetivo é descrever o processo da 

compreensão humorística cognitivamente, passaremos a explicar cada um desses níveis 

de compreensão.  

 Esquema ORIGEM-CAMINHO-META e o frame ROTEIRO na quebra 

de expectativa 

 

Quando os leões fogem e se refugiam um na mata e outro na cidade, em uma 

repartição pública, percebe-se que o segundo leão não cumpriu o ROTEIRO esperado, 

pois, pelo Esquema ORIGEM-CAMINHO-META esperava-se que ambos fossem para 

a floresta. Este desvio gerou humor no texto, como afirma o aluno: “É (engraçado) a 

parte em que o leão explica para outro leão onde se escondeu, que foi numa 

repartição pública onde sua alimentação eram os próprios funcionários, só que no final 

das contas até o homem do cafezinho ele come daí é descoberto” (24 KM). 

Respondendo à segunda pergunta da atividade, o mesmo aluno apresenta qual 

ROTEIRO deveria ser seguido para não existir o humor no texto: “Que (para desfazer 

o humor) o outro leão poderia ter achado outro circo ou outro zoológico e lá teriam 

tratado dele e não ter usado essa forma de graça de falar que comia funcionários só 

porque alguns deles não trabalham da forma correta” (24 KM). O leão, de acordo com 

o frame padrão, pode estar associado à selva, habitat de origem, mas também ao circo 

ou ao zoológico, um habitat, culturalmente elaborado pelo homem para convívio com 

animais silvestre a serem utilizados em atração circense ou para apreciação da 

população, respectivamente.  

 

 Esquema LIGAÇÃO e frame CONJUNTO DE TRAÇOS na quebra de 

expectativa. 

 

A quebra de expectativa ocorre em virtude da atitude dos leões, no caso, um 

escolher a floresta, seu habitat natural, e outro escolher a repartição pública. Acionando 
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o frame sobre animais silvestres, entendemos pelo esquema LIGAÇÃO aquilo que faz 

parte deste universo: animais que sobrevivem de seus próprios esforços na busca por 

alimento ou como forma de se autodefender de outros animais inimigos e animais que 

têm por seu habitat natural a selva. Mas, com relação aos dois leões, somente um estava 

de acordo com o frame construído pelo CONJUNTO DE TRAÇOS que o compõe. O 

que causou humor foi o segundo leão fugir dessa estrutura fixa do frame padrão, e 

procurar outro habitat: a repartição pública, como relataram os alunos: “É engraçado o 

fato do leão que fugiu para a cidade comia todos os funcionários, comeu até o diretor 

e não notaram seu desaparecimento, só depois que ele comeu o cara do café” (09 TS).  

O lógico seria o leão ter desejado a floresta como seu refúgio já que, pelas suas 

características, esta seria seu habitat. 

 

 Esquema CENTRO/PERIFERIA e frame TAXONOMIA na quebra de 

expectativa 

 

A segunda quebra de expectativa geradora de humor foi o fato de o leão se 

alimentar de funcionários públicos. Usando o esquema CENTRO/PERIFERIA e do 

frame TAXONOMIA aprendemos que, diante das situações vivenciadas, existem 

pessoas que ocupam lugar mais central, importantes no convívio social, enquanto outros 

ficam mais à margem. Segundo o entendimento do Esquema CENTRO/PERIFERIA e 

do frame TAXONOMIA, o reconhecimento das pessoas que estão mais em evidência 

que outras nos possibilita também compreender a hierarquização existente entre essas 

pessoas que compõem o cenários das relações humanas. Fazendo uma transposição para 

o ambiente das repartições públicas, o homem que serve o cafezinho não é a figura de 

maior destaque, ele fica em um cargo mais periférico em comparação a outros, como 

chefe e diretores, que estão em cargos de mais destaque, sendo central. No caso do 

texto, o sujeito que serve o cafezinho ter mais destaque que o diretor foge à hierarquia 

esperada de uma empresa. Este desvio também fora citado como elemento de 

compreensão do humor: Portanto, o humor foi consolidado quando houve esta quebra 

do referencial em termos do que estaria em maior ou menor evidência, conforme 

ilustram as falas seguintes: “É engraçado o fato do leão que fugiu para a cidade comia 

todos os funcionários, comeu até o diretor e não notaram seu desaparecimento, só 

depois que ele comeu o cara do café.” (09 TS); “Na 2, foi o leão do mato voltar magro 

e o leão da cidade voltar gordo, porque comeu os funcionários públicos, o diretor, um 
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chefe de secção, mas só pegaram ele quando ele comeu o cara que serve o café” (02 

JP) ou “E o outro texto é engraçado o fato do leão ter comido todas as pessoas 

importantes e ninguém ter sentido falta, mas quando ele comeu o homem do café 

todos sentiram falta.” (11 BE) 

Percebe-se que o texto tornou-se engraçado devido ao fato de o homem que 

servia o cafezinho ser mais notado que o próprio diretor, compreensão que foge aos 

padrões pré-estabelecidos nas relações sociais. O aluno poderia apenas ter respondido 

que a graça estava no fato de ter devorado pessoas de uma repartição pública, mas ele se 

se utiliza da TAXONOMIA e hierarquiza os participantes do cenário: diretor – outros 

funcionários – cafezinho, como se a categoria do homem do cafezinho ocupasse uma 

posição ainda inferior em relação a outros funcionários. Há uma quebra de expectativa 

por não considerar, de acordo com a ordem hierárquica, a falta dos funcionários, de 

acordo com sua importância na empresa. 

 

 Esquema LIGAÇÃO e frame CONJUNTO DE TRAÇOS na quebra de 

expectativa 

 

 Outra quebra de expectativa responsável pelo risível foi a consequência do 

espaço de sobrevivência da floresta para a cidade. O humor captado pelos alunos em 

suas respostas deveu-se ao fato da quebra da sequencialidade lógica em que o leão da 

cidade volta gordo e o da floresta volta magro. Isso porque, motivado pelo frame 

construído com base no CONJUNTO DE TRAÇOS e esquema LIGAÇÃO, 

categorizamos o habitat de um selvagem relacionando o que faz parte ou não deste 

ambiente, bem como os requisitos para sua sobrevivência. Entendemos que o lógico 

seria o leão da cidade voltar magro, já que não está em seu habitat natural.  Veja: “(o 

texto ficaria sem graça se) o leão do mato voltar magro e o leão da cidade voltar 

gordo, porque comeu os funcionários públicos” (02 JP) e, para desfazer esta graça, o 

correto estaria em: “O leão da cidade saísse magro e o da selva gordo” (07 JG) ou “Na 

2 o leão da cidade voltar magro ou não voltar, porque morreu” (02 JP). Desta forma, 

compreendemos que o humor só se consolidou porque houve uma quebra na construção 

de informações acerca da sobrevivência de animais selvagem em seu habitat, colocando 

a cidade como ponto de melhor sobrevivência que a floresta. O frame padrão passa a ser 

ressignificado por um frame adaptado em que a cidade é habitat propício ao 

desenvolvimento dos felinos. 
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 Esquema LIGAÇÃO e frame CONJUNTO DE TRAÇOS na 

compreensão da crítica 

     

Outra forma de humor compreendido ocorreu por meio da crítica. O 

entendimento de uma crítica perpassa pelo acionamento de um frame mais elaborado. 

Para recuperarem o humor do texto, por meio da crítica, os alunos deveriam ter um 

maior entendimento sobre o que seriam POLÍTICAS PÚBLICAS, acionando, por meio 

do frame CONJUNTO DE TRAÇOS e Esquema LIGAÇÃO, as informações que 

compõem esta categoria. O não entendimento do frame POLÍTICAS PÚBLICAS, por 

parte de alguns alunos, comprometeu o entendimento do humor mais elaborado presente 

no texto, cujo propósito discursivo era depreciar a imagem do funcionário público. Ao 

dar a resposta da possibilidade de desfazer o humor no texto, um aluno citou esta 

questão do humor do texto relacionado a uma crítica: “Que (para desfazer o humor) o 

outro leão poderia ter achado outro circo ou outro zoológico e lá teriam tratado dele e 

não ter usado essa forma de graça de falar que comia funcionários só porque alguns 

deles não trabalham da forma correta.” (24 KM) 

Como pudemos perceber, o Esquema LIGAÇÃO e a estruturação dos frames por 

meio do CONJUNTO DE TRAÇOS possibilitaram ao aluno entender a crítica às 

POLÍTICAS PÚBLICAS acionados no texto para compreensão do humor, recuperando 

a insinuação de que uma das características do funcionalismo público seria a demanda 

de pessoas que pouco trabalham. 

 

4.4 MORTO NO BANHEIRO 

 

MORTO NO BANHEIRO  

 

Max Nunes 

  

Cena: sala. Mesinha de jogo. Sobre a mesa, dois baralhos. Sobre outra mesinha, um 

bolo de aniversário e uma caixa de presente com uma camisa. Mulher (aparentemente 

nervosa) responde a um detetive. 

Detetive: A que horas a senhora encontrou o seu marido morto dentro da banheira?  

Mulher: Às sete horas da manhã.  

Detetive (consulta o relógio): E só agora, à meia noite, a senhora comunicou à polícia?  

Mulher: É que eu não gosto de incomodar os outros. Eu sei que os senhores da polícia 

têm tantos problemas para resolver que eu não queria incomodá-los logo assim de 

manhãzinha.  

Detetive: A senhora até agora não falou com ninguém?  

Mulher: Com ninguém. Nem com a manicure que esteve fazendo as minhas unhas, 
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nem com a costureira que veio experimentar um vestido, nem com o maestro que veio 

dar aula de bateria para o meu filho. Não toquei no assunto com nenhum deles.  

Detetive: Bem, com licença, que eu vou examinar o corpo.  

Mulher: Antes o senhor não quer tomar um uisquinho?  

Detetive: Obrigado, eu não bebo enquanto estou trabalhando.  

Mulher: Um pedaço de bolo o senhor aceita, não aceita?  

Detetive: Não senhora, obrigado.  

Mulher: É um bolo que eu fiz para o aniversário dele, que, aliás, é hoje.  

Detetive: Eu não como enquanto estou trabalhando.  

Mulher: Veja o azar: morrer logo no dia do aniversário. Eu tinha comprado uma camisa 

para dar de presente para ele. O senhor quer ver?  

Detetive: Eu prefiro ver o corpo.  

Mulher: Tem tempo, ele não vai sair de lá, não. (Pega a camisa e exibe.) Não é bonita?  

Detetive: Muito bonita.  

Mulher: Leva para o senhor.  

Detetive: Não, não, obrigado. (Tenta voltar ao caso.) A senhora então entrou no 

banheiro e encontrou o seu marido morto na banheira?  

Mulher: Penso que ele deve ter morrido dentro da banheira, porque, se tivesse morrido 

fora, como é que podia ter entrado na banheira depois de morto?  

Detetive: E como é que a senhora fez para entrar no banheiro? Arrombou a porta?  

Mulher: Não, senhor. A porta estava aberta.  

Detetive: Era costume dele tomar banho com a porta aberta?  

Mulher: Era, porque, aqui em casa, como somos só eu, meu marido, minha mãe, meu 

filho, a empregada, o motorista e o jardineiro, todos tomam banho com a porta aberta.  

Detetive (pegando os baralhos): Esperava visitas para esta noite?  

Mulher: Uns amigos para jogar uma biribinha. O senhor gosta? Se gosta, pode sentar.  

Detetive (distraído, senta-se).  

Mulher (entrega-lhe os baralhos): Pode cortar.  

Detetive (distraído, corta).  

Mulher (começando a dar as cartas): Curinga vale vinte pontos e a partida é de três 

mil. Só pode bater de canastra real.  

Detetive (caindo em si e levantando-se): A senhora está me perturbando. Eu vim aqui 

para outra coisa!  

Mulher: Que coisa?  

Detetive: Seu marido está morto e eu estou aqui para resolver o seu problema.  

Mulher: O senhor não pode deixar isso para outro dia? Eu sou uma viúva muito 

recente.  

Detetive: É o problema da morte do seu marido, minha senhora! Com sua licença! (Vai 

se afastando para o interior da casa.) 

Mulher: Aonde o senhor vai?  

Detetive: Ao banheiro!  

Mulher: Então, por favor, use o da empregada, porque, no outro, está meu marido 

morto dentro da banheira. 

 

 

Em forma de peça teatral, Morto no banheiro se traduz como um texto 

humorístico por nos apresentar uma situação pouco convencional. Uma esposa que se 

depara com seu marido morto, no banheiro de sua residência, e recebe a visita de um 
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detetive sob a incumbência de inspecionar o local em que a vítima se encontra. A graça 

do texto se constrói a partir do momento em que, ao tentar dar início às investigações, a 

esposa, recém-viúva, demonstra total despreocupação e descaso com o fato ocorrido; 

chamando, no decorrer das investigações, o detetive para jogar biribinha, oferecendo 

bolo, presentes e bebida, ações estas que, no contexto em que se encontram inseridos, 

estão fora do habitual de uma situação que deveria seguir um ROTEIRO triste. É essa 

quebra de expectativa o que causa humor.  

 

1. PERGUNTA 

 

Em qual(is) texto(s) há a maior 

intensidade de humor, e qual(is) situação 

(ões) mais engraçadas presentes nos 

textos? 

2. PERGUNTA  

 

Para desfazer o humor, como o autor do 

texto deveria reescrever o texto? 

 

O Morto no Banheiro é engraçado porque a 

mulher antes fica desesperada com a morte do 

marido depois “nem liga”; 

01 MI 

 

“O morto no banheiro” não teria graça se a 

mulher se preocupasse com a situação do marido 

morto 

 

01 MI 

 

O texto dois é engraçado, porque a mulher não 

deixa o detetive examinar o banheiro, pois seu 

marido morreu lá, daí ela oferece várias coisas 

para o detetive não examinar o banheiro, 

07 JG 

 

 

A mulher deveria deixar o detetive solucionar o 

caso em vez de inventar atrapalhar. 

 

07 JG 

 

No texto 1, encontramos humor na 

despreocupação e calma da mulher mesmo 

sabendo que seu marido está morto 

 

10 JO 

 

No texto 1, ele poderia escrever de forma em que a 

mulher ao invés de estar calma, estaria 

preocupada e interessada em ajudar o detetive, 

com um final concreto 

10 JO 

 

No texto morto no banheiro: a mulher ignora o 

fato do marido estar morto no banheiro. 

 

26 AM 

 

A mulher tinha que estar preocupada. 

 

 

 26 AM 

 

O texto 1 é engraçado por que a mulher fica 

enrolando o detetive e que ela não está nem aí 

para a morte do marido 

 

28 JQ 

 

No texto 1, para desfazer o humor, o autor deveria 

escrever como se a mulher não enrolasse o 

detetive e ligasse ´´para a morte do marido 

 

28 JQ 

 

O morto no banheiro, pois o texto tratava-se da 

morte do marido dela. Ela falava como o detetive 

como se não tivesse ninguém morto no banheiro. 

Estava sempre fugindo do assunto e no final o 

detetive pede para ir ao banheiro, ela manda ir no 

da empregada, pois o marido estava lá. Havia 

esquecido que o trabalho do detetive era olhar o 

corpo e não utilizar o banheiro. 

 

 

Quando o detetive chegasse ela estivesse 

chorando pela morte do marido e iria deixar o 

detetive entrar no banheiro logo assim que 

chegasse para olhar o corpo e não enrolasse tanto 

e nem fugisse do assunto, pois era muito sério, 

pois tratava da morte do seu marido que tinha 

morrido no banheiro. 
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03 JO  

03 JO  

 

O morto no banheiro, porque o detetive tentava 

trabalhar e a mulher levava tudo na brincadeira, 

não levava a sério e perguntava se ele queria 

bolo, camisa, jogar, etc... 

 

04 ES 

 

Para que não haja humor a mulher teria que 

colaborar com o trabalho do detetive e ajudar nas 

investigação 

 

 

04 ES 

 

 

 

 

 

 

 

O morto no Banheiro 

 

 

 

 

 

 

06 VA 

 

O autor poderia ter mudado as respostas e 

perguntas da mulher, como não comentar com 

ninguém, não oferecer bolo ao detetive, e ainda 

sendo o aniversário do marido, não oferecer a 

camisa que tinha comprado para o marido, não 

precisava colocar que o jardineiro e o motorista 

tomavam banho no mesmo banheiro e de portas 

abertas, chamando para jogar biribinha e se ela 

não pedisse para o detetive usar o banheiro da 

empregada, porque o outro estava ocupado com 

seu marido morto, se mudasse todas essas 

colocações o texto não teria graça e seria um texto 

sério 

06 VA 

 

Na minha opinião o texto mais engraçado é o 

morto no banheiro, pois a mulher do texto, a 

viúva, passa pela morte do marido como se nada 

tivesse acontecido é tanto que ela chama o detetive 

para fazer muitas coisas, menos examinar o caso 

que seu marido estava morto 

27 SE 

 

Para que o humor fosse desfeito, Seria necessário 

que a viúva ficasse aflita, triste, desesperada; 

diante da situação, pois com isso não teria tanto 

humor como tem no texto da forma que ela 

responde 

 

27 SE 

 

O morto no banheiro, pela forma da mulher 

enrolar o detetive, chama ele pra jogar, para 

tomar whisky, sempre enrolando ele, como se 

nada tivesse acontecido no banheiro da sua casa. 

Por ter sido uma coisa tão grave ela reagiu de 

forma natural, ainda dá de presente o que ela 

comprou pro seu marido 

28 AM 

 

De uma forma mais séria até por causa do 

acidente que aconteceu na sua própria casa, uma 

coisa tão séria. Fazer uma forma não engraçada, 

era só mudar o diálogo da mulher. É ela que se 

torna engraçada. 

 

 

28 AM 

 

O morto no banheiro, o texto é engraçado pelo 

fato de a mulher não dar a mínima ao marido que 

está morto. De certa forma irônica, ela 

desconversa e tenta distrair o detetive. O mais 

engraçado é no final quando o detetive pede pra 

usar o banheiro e não pode por causa do morto. 

29 RC 

 

Para desfazer o humor do texto, a mulher poderia 

ter se importado com a morte do marido, e 

deveria ter respondido atentamente as perguntas 

do detetive. E até mesmo pedido socorro as 

pessoas que visitaram a sua casa. 

 

29 RC 

Quadro 07: Resposta dos alunos sobre o texto Morto no Banheiro 

Este texto possui uma riqueza de fragmentos humorísticos e sua discussão 

engloba, praticamente, todos os aspectos explorados pela compreensão mediante aos 

esquemas imagético e frames. Iremos, nesse texto, destacar os seguintes aspectos da 

compreensão do humor em virtude da quebra de expectativa: 
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 Esquema CONTÊINER e frame CENÁRIO na quebra de expectativa 

Já pelo título, os alunos previam ser uma história triste. Porém, ao retratar a 

cena: “Cena: sala. Mesinha de jogo. Sobre a mesa, dois baralhos. Sobre outra mesinha, 

um bolo de aniversário e uma caixa de presente com uma camisa. Mulher 

(aparentemente nervosa) responde a um detetive”, as pistas linguísticas remetem, 

através do Esquema CONTÊINER, a um CENÁRIO onde havia certa comemoração, 

mas que pela presença de uma mulher aparentemente nervosa e de um detetive reverte-

se para um CENÁRIO de investigação.  

Acionando o CENÁRIO de uma investigação, entendemos que as personagens 

que dele participam devem ser, pelo menos, um investigador e uma segunda pessoa, a 

ser inquerida, que observa tudo com bastante seriedade. O comportamento do detetive 

presente na narrativa não foge aos padrões da expectativa criada, no entanto a figura da 

mulher descontraída rompe com o que é esperado para a construção do CENÁRIO, ou 

seja, não era para fazer parte dele. Este desvio gera humor: “O morto no banheiro (é 

engraçado), porque o detetive tentava trabalhar e a mulher levava tudo na 

brincadeira, não levava a sério e perguntava se ele queria bolo, camisa, jogar, etc...” 

(04 ES). 

Para desfazer o humor, os alunos agregaram como participante do CENÁRIO a 

existência de uma mulher preocupada, envolvida com o caso, segundo salientam alguns 

registros: “A mulher tinha que estar preocupada.” (26 AM) / “No texto 1, ele (o autor 

para desfazer o humor) poderia escrever de forma em que a mulher ao invés de estar 

calma, estaria preocupada e interessada em ajudar o detetive, com um final concreto”. 

(10 JO) e “Para desfazer o humor do texto, a mulher poderia ter se importado com a 

morte do marido, e deveria ter respondido atentamente as perguntas do detetive. E até 

mesmo pedido socorro as pessoas que visitaram a sua casa.” (29 RC) 

 Esquema ORIGEM-CAMINHO-META e frame ROTEIRO na quebra de 

expectativa 

A quebra de expectativa mediante ao desvio do ROTEIRO e mediante ao 

acionamento do Esquema ORIGEM-CAMINHO-META gera humor. A questão é que o 

ROTEIRO se desenrola não obedecendo ao frame padrão esperado, trazendo diversos 

desvios e comprometendo a sequência determinada para o ROTEIRO: ORIGEM 

(chegada ao local) - CAMINHO (início das investigações) – META (solução do caso).  
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Em um ROTEIRO esperado para as narrativas de enigmas, com base neste 

enredo, teríamos um detetive que, seguindo os seus métodos lógico-dedutivos, tenta 

recompor a cena do crime e solucionar o caso. No desenvolvimento deste ROTEIRO, há 

uma série de indagações a serem feitas durante o processo investigatório a fim de 

elucidar o crime. Os que estão direta ou indiretamente relacionados à cena (no caso, a 

viúva) devem ser inqueridos. A mulher viúva, que deveria contribuir com as 

investigações conduzindo o investigador até o morto e respondendo a todas as questões 

pertinentes à elucidação do enigma, não se comporta de forma esperada, havendo um 

desvio no ROTEIRO e, consequentemente, humor. 

Nas suas respostas, os alunos sinalizaram esse desvio, o responsabilizando pelo 

humor do texto: “O texto dois é engraçado, porque a mulher não deixa o detetive 

examinar o banheiro, pois seu marido morreu lá, daí ela oferece várias coisas para o 

detetive não examinar o banheiro” (07 JG). Observe que não deixar o detetive 

examinar o banheiro é a primeira quebra da construção do ROTEIRO – a ORIGEM, 

início das investigações. Desviar a atenção do detetive, durante o processo de 

investigação - CAMINHO, também faz parte desta desconstrução do caminho: “O 

morto no banheiro, porque o detetive tentava trabalhar e a mulher levava tudo na 

brincadeira, não levava a sério e perguntava se ele queria bolo, camisa, jogar, etc...”. 

(04 ES). Observe que cada ação da mulher - ao oferecer bolo, chamar para jogar, querer 

presentear, nada disso está na construção de um ROTEIRO enigmático, cheio de 

suspense, tornando, assim, o texto engraçado. Observe que a viúva está sempre a querer 

atrapalhar a META, isto é, a solução do caso. 

O ROTEIRO esperado seria: “O autor poderia ter mudado as respostas e 

perguntas da mulher, como não comentar com ninguém, não oferecer bolo ao detetive, 

e ainda sendo o aniversário do marido, não oferecer a camisa que tinha comprado 

para o marido, não precisava colocar que o jardineiro e o motorista tomavam banho 

no mesmo banheiro e de portas abertas, chamando para jogar biribinha e se ela não 

pedisse para o detetive usar o banheiro da empregada, porque o outro estava ocupado 

com seu marido morto, se mudasse todas essas colocações o texto não teria graça e 

seria um texto sério” (06 VA). E “Quando o detetive chegasse ela estivesse chorando 

pela morte do marido e iria deixar o detetive entrar no banheiro logo assim que 

chegasse para olhar o corpo e não enrolasse tanto e nem fugisse do assunto, pois era 

muito sério, pois tratava da morte do seu marido que tinha morrido no banheiro.” (03 

JO). Constatamos que essas ações em negrito representam uma série de ações que 
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deveriam existir no ROTEIRO. Se o aluno exclui, automaticamente, algumas situações, 

deve-se ao fato destas não estarem, de acordo com o frame acionado “ambiente 

investigativo” gerando, assim, humor. 

 

 Esquema LIGAÇÃO e frame CONJUNTO DE TRAÇOS 

 

Outro frame desconstruído é CONJUNTO DE TRAÇO, por meio do esquema 

LIGAÇÃO, em relação ao comportamento da mulher e ao estado emocional da viúva.  

De acordo com o frame CONJUNTO DE TRAÇOS, automaticamente fazemos uma 

relação com o que é ou não pertinente para uma viúva, diante da perda de seu marido. 

Esperamos a imagem de uma viúva como sendo de uma mulher triste, sem ânimo algum 

para brincadeiras, extremamente perplexa, diante do trágico acontecimento. Mas, no 

texto, essa conexão não faz sentido, pois a esposa age e passa sentimentos 

extremamente antagônicos.  

Observemos o quadro descrito pelos alunos, o qual remete ao frame padrão do 

como deveria ser, e como houve um desvio desse frame esperado. 

 

 

 

 

 

 

 Esquema CENTRO/PERIFERIA e frame TAXONOMIA na quebra de 

expectativa. 
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Outro acontecimento que foge ao padrão do frame ocorre quando o processo de 

TAXONOMIZAÇÃO, guiado pelo esquema CENTRO/PERIFERIA é desfeito. 

Podemos observar isso em relação à importância dada ao objeto de investigação. O mais 

óbvio e central na narrativa deveria ser o andamento das investigações, mas, mediante 

ao que fora exposto e compreendido, o centro das atenções estava sendo a viúva e suas 

atitudes, levando a situação para o caminho da descontração. Vários alunos sinalizaram 

esse desvio, essa descentralização ao que deveria ser dado importância, no caso, as 

investigações. Isso pode ser visto nas falas seguintes: “Pela forma da mulher enrolar o 

detetive, chama ele pra jogar, para tomar whisky, sempre enrolando ele, como se nada 

tivesse acontecido no banheiro da sua casa” (28 AM) ou “A mulher do texto, a viúva, 

passa pela morte do marido como se nada tivesse acontecido é tanto que ela chama o 

detetive para fazer muitas coisas, menos examinar o caso que seu marido estava 

morto” (27SE). Vemos que, mudando o foco, isto é, passando da descontração da 

mulher para a seriedade da investigação do caso, o texto perderia o humor: “Para que 

não haja humor a mulher teria que colaborar com o trabalho do detetive e ajudar na 

investigação.” (04 ES) ou “A mulher deveria deixar o detetive solucionar o caso em 

vez de inventar atrapalhar.” (07 JG) 

Embora o texto tenha uma série de cenas não condizentes com a expectativa do 

frame padrão, isso não implica dizer que o texto deixa de ser entendido. A compreensão 

da narrativa, com seu conjunto de fatos insólitos, realiza-se, pois o frame padrão fora 

reconfigurado para compreensão desta narrativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o que apresentamos em nossa introdução, esta pesquisa teve 

como principal objetivo descrever e analisar como os esquemas e os frames permitem 

ao leitor depreender o efeito de humor em um texto humorístico. 

No desejo de cumprir o nosso objetivo principal, ancoramos as nossas 

discussões no aporte teórico da Linguística Cognitiva, por meio dos conceitos sobre 

esquemas imagéticos (LAKOFF, 1987) e frame (MINSKY, 1974). 

Em nossa análise, utilizamos, como recurso metodológico, a introspecção 

(TALMY, 2005) e o experimento - composto por setenta atividades, nas quais os alunos 

apresentaram a sua compreensão acerca do humor, com base na leitura de quatro textos 

humorísticos. 

O experimento contribuiu satisfatoriamente, constituindo-se em um material 

riquíssimo para sustentação da nossa análise introspectiva. 

Passaremos, neste momento, às considerações finais, no desejo de apresentar as 

conclusões a que chegamos mediante aos questionamentos levantados em nossa 

pesquisa. 

Na primeira subseção (4.1), analisamos a piada do Joãozinho. Esta nossa 

primeira discussão respondeu, satisfatoriamente, à nossa primeira questão levantada: 

Quais as pintas linguísticas que acionam humor em um texto? 

Entendemos que é o pareamento entre a pista linguística e o acionamento dos 

esquemas e os frames que garantem a projeção significativa do texto, participando o 

leitor, ativamente, desta construção. Evidenciamos, em nossa pesquisa, que as pistas 

linguísticas acionadoras do humor são aquelas que representam um desvio em face 

ao frame acionado. 

Ao ler a piada do Joãozinho, a frase “Lição de casa” (fala do Joãozinho em 

resposta à pergunta da professora sobre o que dão as vacas) é a pista que sinaliza, por 

meio do Esquema ORIGEM-CAMINHO-META, um desvio no ROTEIRO do frame 

“sala de aula”. 

Ao lermos a piada, acionamos o ROTEIRO de uma “sala de aula”; entendendo 

que neste ambiente a interação aluno-professor, no processo de ensino-aprendizagem, 

ocorre de forma respeitosa. No transcorrer da piada, acionamos, portanto, o seguinte 

ROTEIRO aceitável: o professor faz a pergunta (ORIGEM), o aluno busca dar uma 

resposta correta (CAMINHO) e, em seguida, a professora retoma a resposta para 
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ratificá-la ou retificá-la (META). Neste sentido, as pistas linguísticas “Lição de casa”, 

no pareamento com o frame acionado, por ser uma resposta desrespeitosa, representa 

um desvio, gerando humor. Como vimos no experimento: “Joãozinho era pra ter dito 

que as vacas dão leite em vez de dever de casa como as professoras fazem.” (07 JG) 

A busca por respostas para o nosso segundo questionamento, de como os 

esquemas e frames são ativados pelo leitor para que ele perceba o risível, trouxe-nos à 

luz as seguintes conclusões: 

Primeiro, observamos que o humor é resultante de uma informação que 

representa um desvio perante o frame acionado. Como afirma Minsky, um frame é 

composto por slots (cada informação que está contida no frame). Na nossa 

compreensão, o humor emerge justamente porque um dos slots que compõe o frame é 

confrontado por uma informação recuperada no momento da leitura do texto 

humorístico, configurando-se um desvio.  

Quando começamos a ler o texto Morto no Banheiro, acionamos o frame 

CONJUNTO DE TRAÇOS para uma viúva com os seguintes slots (mulher triste, aflita, 

preocupada com a situação do marido morto). Porém, durante a leitura do texto, as 

pistas linguísticas confrontam essa ideia do frame acionado por meio das atitudes da 

viúva (chamar o detetive para tomar um whisky, oferecer bolo, chamar para jogar 

biribinha, entre outras ações) que a apresentam como uma viúva indiferente ao caso e 

animada. Neste confronto, o desvio é evidenciado, ocorrendo à compreensão do humor. 

O experimento evidencia nas respostas dos alunos, através da primeira e segunda 

pergunta, respectivamente, como frame da viúva fora acionado e os desvios 

responsáveis pela graça: 
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O desvio sofrido pelo frame, diante do texto, é um desvio caricato. Constatamos 

que o humor não é resultado de qualquer desvio, mas um desvio caricato. Já 

entendemos que nem todo desvio é responsável pelo humor, apenas aqueles que se 

destinam a ser excêntricos (fora dos padrões dos frames do considerado normal, 

aceitável). Se a viúva tivesse, em plena situação de investigação, persistido em ficar em 

silêncio diante da situação, continuaria existindo um desvio, uma quebra diante do 

frame acionado, pois se espera um ser humano condolente com a situação; no entanto, 

não geraria o humor, em virtude de ser um desvio que não chega aos limites da 

excentricidade, não representando um fato incongruente. 

Também constatamos que são os esquemas (LIGAÇÃO/ CONTÊINER/ 

PARTE-TODO/ CENTRO-PERIFERIA/ ORIGEM-CAMINHO-META) que 

auxiliam a sinalizar o desvio no frame, para a compreensão do humor. No texto 

Fábula dos dois Leões, foi o esquema (CENTRO/ PERIFERIA) que indicou, mediante 

as pistas linguísticas “No dia em que comi o cara que servia o cafezinho... me 

apanharam” uma desvio na TAXONOMIA. Ao recuperar o frame Políticas Públicas, 

um dos slots a ser construído refere-se à informação sobre a importância dos cargos 

ocupados pelos funcionários públicos, entendendo que, numa sequência decrescente, 

temos: diretor-chefe-secretário-copeiro. Quando o leão externou que havia comido o 

diretor e o chefe de seção e não fora pego, porém fora capturado justamente quando 

comera o cara do cafezinho, compreendemos que o indivíduo que ocupa a função mais 

periférica foi mais importante que o diretor - cargo de maior evidência. Esse desvio, 

responsável pelo humor, só fora possível porque o entendimento acerca do esquema 

CENTRO- PERIFERIA auxiliou-nos na compreensão. Como fica evidente na resposta 

do aluno “É engraçado o fato do leão que fugiu para a cidade comia todos os 

funcionários, comeu até o diretor e não notaram seu desaparecimento, só depois que 

ele comeu o cara do café.” (09 TS) 

Os esquemas são responsáveis também pela ressignificação dos frames, no 

percurso de compreensão da graça. Isso ficou bem evidenciado em cada percurso de 

análise do entendimento dos textos humorísticos.  Ampliando a discussão do parágrafo 

anterior sobre a Fábula dos dois Leões, afirmamos que foi o acionamento do esquema 

CENTRO/ PERIFERIA que fez o leitor compreender as relações de importância 

desempenhadas pelos funcionários públicos do frame POLÍTICAS PÚBLICAS, bem 

como mediante o texto identificar um desvio. Ao mesmo tempo em que isso se 

evidencia, os esquemas, por meio da relação PARTE/TODO ressignificam o frame 
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acionado, fazendo o leitor reconhecer que, naquela situação específica, temos na 

estruturação do frame a informação de o sujeito que serve o cafezinho ser uma figura 

importante. Veja como a resposta do aluno sustenta este pensamento quando ele cita o 

que é engraçado: “O texto é engraçado o fato do leão ter comido todas as pessoas 

importantes e ninguém ter sentido falta, mas quando ele comeu o homem do café todos 

sentiram falta.” (11 BE). O aluno recuperou o humor porque ressignificou o frame 

favorecendo-o para a sua compreensão, como descrevemos abaixo: 

 

 

 

Minsky identifica o frame que sofre alterações (ressignificado) de um subframe. 

Ainda como resposta para a segunda indagação da pesquisa, percebemos que os 

esquemas, durante o seu acionamento na compreensão do risível, permanecem 

inalterados, o que modifica são os frames ao serem confrontados.  Durante a leitura 

do texto Fábula dos dois Leões, um dos leões foge para se refugiar na cidade. O leitor 

aciona o esquema ORIGEM-CAMINHO-META, entendendo que fugir para a cidade 

corresponde a um desvio no frame ROTEIRO, pois o habitat deste felino é a floresta. 

Percebemos que o humor é acionado mediante a este desvio na base do frame 

ROTEIRO, e não base do entendimento do esquema ORIGEM-CAMINHO-META que 

permanece inalterado.  

Outra questão levantada em nossa pesquisa era compreender como a situação 

engraçada, seja pela quebra de expectativa ou pela sucessão de fatos incongruentes, é 

ressignificada pelo leitor em função do acionamento dos esquemas e frames. Diante das 

análises elaboradas, entendemos que um frame, por não corresponder à situação (de 

acordo com os slots a serem preenchidos no momento da leitura), sofre uma ruptura em 

sua estrutura. Essa ruptura com o frame padrão é o que gera a quebra de expectativa.  

Essa quebra, por sua vez, pode ser pontual, em um dado momento do texto ou 

situação (como exemplo, temos a piada do Joãozinho, quando Joãozinho responde 
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“Lição de casa”, e a do Paulo Roberto, quando a mãe fala “Já falei para parar com isso, 

Paulo Roberto”) ou ao longo da leitura (na Fábula dos dois Leões, por meio das várias 

ações enfrentadas pelo leão que foge para a cidade, e em Morto no banheiro, por meio 

das diversas atitudes praticadas pela viúva).  

Independente da forma como se concretize a quebra de expectativa, ela é 

sempre resultante de um desvio diante do frame acionado. Embora não abrimos em 

cada texto analisado um marcador para a quebra de expectativa, isso não significa que 

não tenha existido. Como todos os textos apresentaram desvio face ao frame acionado, 

em todos existe a quebra de expectativa.  

Em todas as atividades, os alunos revelaram os slots que não correspondiam ao 

frame acionado para cada narrativa, resultando em uma quebra de expectativa. 

 

 

TEXTO 

 

FRAME 

ACIONADO 

SLOT /DESVIO FRAME 

QUEBRA DE 

EXPECTATIVA 

HUMOR 

FRAME SEM A 

QUEBRA DE 

EXPECTATIVA 

 

PIADA DO 

JOÃOZINHO 

 

Interação 

professor- 

aluno. 

Na piada do Joãozinho, 

onde a professora pergunta 

“O que dão as vacas?” O 

Joãozinho responde 

“Lição de casa”, pois o 

humor destaca-se na 

gaiatice de Joãozinho. 
21 FE 

Para não haver humor, 

Joãozinho deveria ter 

respondido que as vacas 

davam leite e não lição 

de casa. 
 

 

21 FE 

 

PIADA DO 

JOSÉ 

ROBERTO 

  

A imagem de 

uma adolescente 

Gostei muito da PIADA 2, 

ela trata de forma irônica o 

fato de um menino querer 

usar sutiã. Ele ainda 

ressalta que tem 15 anos e 

por isso quer usar sutiã. 

Você começa a ler 

pensando que é uma 

menina e fica engraçado 

quando no final você 

descobre que é um menino. 

31 PR 

 

Se acabaria todo humor 

se o autor tirasse a parte 

do sutiã ou colocasse o 

nome de uma menina 

ficaria um texto normal. 
 

 

 

 

 

31 PR 

FÁBULA 

DOS DOIS 

LEÕES 

 

Floresta: habitat 

do felino 

É a parte em que o leão 

explica para outro leão 

onde se escondeu, que foi 

numa repartição pública 

onde sua alimentação eram 

os próprios funcionários, 

(...)24 KM 

Que o outro leão poderia 

ter achado outro circo ou 

outro zoológico e lá 

teriam tratado dele (...).  

 

 

24 KM 

 

MORTO NO 

 No texto 1, encontramos 

humor na despreocupação 

No texto 1, ele poderia 

escrever de forma em que 
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BANHEIRO Viuvez e calma da mulher mesmo 

sabendo que seu marido 

está morto 
 

10 JO 

a mulher ao invés de 

estar calma, estaria 

preocupada e interessada 

em ajudar o detetive, 

com um final concreto 

                            10 JO 

Quadro 08: A quebra de expectativa  presente em cada texto 

 

Como percebemos, a quebra de expectativa corresponde a um desvio no frame. 

É importante deixar claro, contudo, que nem todo desvio de frame é responsável pelo 

humor. Só é configurado como humorístico o desvio no frame padrão acionado que 

chega aos limites da excentricidade.  

Digamos que iremos participar de uma palestra. Ao nos conduzirmos ao local, 

esperamos um ambiente formado de um lado por cadeiras a serem ocupadas por 

ouvintes, e do outro uma mesa, duas ou três cadeiras a serem ocupadas pelo palestrante 

(entre outros), microfones, projetor de slides, computador, ou seja, um ambiente 

propício e de acordo com o frame palestra. Fazemos conjecturas, inclusive, sobre o 

roteiro deste momento. Alguém fará uma introdução e apresentará o palestrante, que 

começará o seu discurso, e, em seguida, faremos perguntas e ouviremos respostas. 

Porém, se, ao chegarmos ao local, não encontrarmos o ambiente organizado de acordo 

com as expectativas criadas ou se existirem modificações no roteiro (o palestrante fará a 

sua auto apresentação e introdução da palestra, bem como começará a discorrer sobre o 

assunto, partindo das indagações da plateia), haverá uma quebra de expectativa para o 

cumprimento do frame padrão; mas uma quebra de expectativa nos cumprimentos da 

normalidade, já que os desvios não ferem moralmente os nossos costumes 

estabelecidos, do que seja considerado aceitável. Há um processo de quebra de 

expectativa, mas sem humor. 

A partir do estudo desenvolvido, observamos que, de fato, os esquemas e frames 

auxiliam na compreensão do humor. Fazer esta pesquisa foi importante para reconstruir 

o percurso da compreensão no ambiente cognitivo em relação ao humor. Isso implica 

que esta nossa dissertação amplia as discussões acerca do humor, auxiliando professores 

de educação básica e demais pesquisadores sobre o tema. 

 Outras questões no percurso da nossa análise foram evidenciadas. Uma delas é 

que os desvios geradores de humor são os que sempre estão diretamente relacionados à 
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figura humana, suas ações, representações, por isso que o frame CONJUNTO DE 

TRAÇOS foi o mais explorado que o CENÁRIO.  

Pretendemos dar continuidade a nossa pesquisa acerca da compreensão do 

humor, momento em que procuraremos nos apropriar das seguintes questões: O que 

impede de o sujeito, cognitivamente, compreender o humor? Por que alguns desvios de 

frames são caricatos e outros não? Existe humor que não seja resultante de um desvio de 

frame? É possível criar uma tipologia para o humor? Certamente, nosso próximo passo 

é elucidar essas questões em nossas pesquisas futuras a fim de enriquecer os estudos 

que circundam o risível. 

.  
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ANEXO 

 

EXPERIMENTO: RESPOSTAS DAS ATIVIDADES 

ALUNOS DO 8º ANO 

 
Colégio de Natal/ RN 

Nome: 01 - Maria Izabel - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

Na primeira a mulher não tendo amnésia, perguntando pelo marido e ligando logo cedo para a 

polícia. Na 2 o leão da cidade voltar magro ou não voltar, porque morreu. Na 3 Ser uma menina 

pedindo o sutiã. Na 4 Joãozinho falar que a vaca dava leite. Na 5 o garoto dizer no céu.  

 

02. Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

A fábula dos dois leões não tem muita graça, nem lógica; O Morto no Banheiro é engraçado 

porque a mulher antes fica desesperada com a morte do marido depois “nem liga”; As três 

piadas são engraçadas pelo fato do garoto querer usar sutiã, a comparação da professora com a 

vaca e a situação dos meninos que não fizeram nada, mas acham que os outros pesam que sim. 

Também.     

 
Colégio de Natal/ RN 

Nome: 02 - João Paulo - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

No 1 ( Morto no Banheiro) a mulher tem uma amnésia, esquece tudo em segundos. Na 2, foi o 

leão do mato voltar magro e o leão da cidade voltar gordo, porque comeu os funcionários 

públicos, o diretor, um chefe de secção, mas só pegaram ele quando ele comeu o cara  que serve 

o café. Na piada 3 foi engraçado um menino pedir a mãe para usar sutiã. Na piada  4 o Joãozinho 

disse que as vacas davam dever de casa, porque ele achou difícil de fazê-lo. Na 5 o menino 

pensa que o padre pensava que eles tinham pegado Deus, quando na verdade o padre estava 

dando uma indireta para o garoto.  

 

02. Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

“O morto no banheiro” não teria graça se a mulher se preocupasse com a situação do marido 

morto. A piada  1 não teria graça se substituísse o nome do menino por uma menina. A piada 2 

não teria graça se o aluno respondesse a professora que a vaca dava leite. A piada 3 não teria 

graça se os garotos não achassem que eles haviam escondido Deus por causa de uma pergunta do 

padre.  

 
Colégio de Natal/ RN 

Nome: 03 - Ana Lúcia - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

“ O pior que é assim mesmo, nem Freud Explica” porque é o humor que a juventude gosta. Que 

relata a realidade de algumas mulheres . E o humor é engraçado que como os dois reagem com 

os acontecimentos.  
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02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

O autor não deveria botar se ela podia olhar o celular, nem fazer de tudo que ele fosse embora. 

Assim não iria mostrar que ela estava com ciúmes e ficaria sem graça. 

 
Colégio de Natal/ RN 

Nome: 04 - Arthur - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

Todos, em todos o humor aparece quando menos se espera. O mais engraçado foi “o pior que é  

 assim   mesmo, nem Freud explica”, pois a mulher pensa que está sendo traída só que seu 

marido  quer apenas   passear. 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Deveria retirar a ignorância que quase sempre está presente e tirar as piadinhas. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 05 - Leandra - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

“ Nem Freud explica”, pois a atitude da mulher é comum vermos, assim como a do homem, 

porém o modo e as palavras são expressas de forma engraçada.  

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Ele deveria não utilizar a ignorância e tirar a fala comprida da mulher, ou seja, dá um ponto final 

onde a história, mesmo interrompida, tenha sentido. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 06 - Roberta Flak - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

É  engraçado o menino chamar a professora de vaca. E  a outra é engraçado, boy pensa que estão 

acusando ele de ter sequestrado Deus. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

O boyzinho falar que a vaca dá leite. E o boyzinho só responder que Deus está no céu ou em outro 

lugar... 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 07 - João Guilherme - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

É engraçado, pois o  leão  da cidade comia pessoas sem ninguém perceber. O texto dois é 

engraçado, porque a mulher não deixa o detetive examinar o banheiro, pois seu marido morreu 
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lá, daí ela oferece várias coisas para o detetive não examinar o banheiro. A piada é engraçada, 

porque em uma das perguntas da professora o João, ele chama a professora de vaca. E o outro é 

engraçado, pois o padre pergunta onde está Deus e o menino assustado pensa que Deus sumiu 

por conta dele. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

A mulher deveria deixar o detetive solucionar o caso em vez de inventar atrapalhar. O leão da 

cidade saísse magro e o da selva gordo. O leão da cidade saísse magro e o da selva gordo. 

Joãozinho era pra ter dito que as vacas dão leite em vez de dever de casa como as professoras 

fazem. O menino não tivesse entendido errado, respondido a pergunta ao padre. 
 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 08 - Ângela Maria - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

O texto 1, quando a mulher tenta distrair o detetive. Quando a professora faz uma pergunta,  

Joãozinho diz a resposta se referindo a própria professora. Quando o garoto acha que o padre o 

culpa pelo sumiço  de Deus” . 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

A mulher pararia de tentar distrair o detetive e deixá-lo  trabalhar. Quando a professora 

perguntou o que as vacas dão, ele deveria ter respondido leite. E no texto 4 o garoto em vez de 

ter fugido do padre deveria falar que Deus está no céu. 

  

 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 10 - Joana - Idade: 14 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

 

No texto 1 encontramos humor na despreocupação e calma da mulher mesmo sabendo que seu 

marido está morto. Encontramos humor no fato das pessoas notarem mais falta de um café do 

que das coisas/ pessoas relacionadas ao seu trabalho, comer é mais importante. O humor está no 

duplo sentido que Joãozinho tem da professora, de uma vaca. Na piada a graça inofensiva do 

garotinho em achar que estava sendo acusado de “ sumir com Deus”  

 

02. Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

 

No texto 1, ele poderia escrever de forma em que a mulher ao invés de estar calma, estaria 

preocupada e interessada em ajudar o detetive, com um final concreto. No segundo, ele  poderia 

escrever que todos sentissem falta de cada funcionário devorado. Joãozinho poderia responder 

no final que as vacas dão Leite. O garotinho poderia responder que Deus está no céu.  
 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 11- Beatriz - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 
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presentes nos textos?  

A situação engraçada do primeiro texto é o fato da mulher estar agindo normalmente, mesmo 

com o marido morto no banheiro. E o outro texto é engraçado o fato do leão ter comido todas as 

pessoas importantes e ninguém ter sentido falta, mas quando ele comeu o homem do café todos 

sentiram falta. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

- Antes o senhor não aceita tomar um Wiskyzinho? 

- Obrigado! Eu não bebo enquanto estou trabalhando. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 12 - Ana Clara - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

 

No Freud, explica, por causa da indecisão da mulher e bipolaridade do homem. E do garoto de 

15 anos querendo usar sutiã, também foi engraçado. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Ao trocar um garoto gay por uma garota.  

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 13 - Heleno - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

No texto 1, a mulher sofria de amnésia . No texto 2,  ele comia os funcionários públicos e 

ninguém ligava e comeu o diretor da empresa, mas quando ele o homem do café todo mundo 

notou, pois era o que tinha de bom. No 3, Pois era um menino que queria usar sutiã. E no 4 , pois 

ele chama a sua professora de vaca. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Na última frase ele poderia ter colocado: leite, professora .  

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 14 – Andressa - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

“Nem Freud, explica”, pois a mulher é muito desconfiada e no final ela quer que ele faça o que 

ele queria fazer.  

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Acho que o desfecho deveria não ser o mesmo, a contravenção no final foi engraçada, deveria 

mudar o final, porque a mudança repentina é engraçada.  

 

Colégio de Natal/ RN 
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Nome: 15 - Mariana - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

O humor do primeiro texto ocorre quando a mulher descobre que o homem visitava aquele 

inferninho há tempos.  

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Podemos reescrever o texto sem humor retirando as pistas que afirmavam que Gervásio Visitava 

o inferninho.  

 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 16 - Maria Tereza - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

1Texto: A parte em que o detetive fala para a mulher que está ali para resolver. 2 Texto:  É 

engraçado por que o aluno chama a professora de vaca. O texto 3 é engraçado, porque o menino 

pensa que ele e o irmão roubaram Deus. E no 5 Texto: o problema dela por possuir várias partes 

onde o homem fica nervoso, ele acaba explodindo e falando um monte de palavrões 

 

02. Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

1 Texto: O detetive: A senhora está me perturbando. Eu vim aqui para outra coisa. Mulher: Que 

coisa? Detetive: Resolver o caso do seu marido morto. 2 Texto: - Parabéns. Joãozinho o que dão 

as vacas? – Dão leite. 4 Texto:  - O que houve? – Ah, não quer que eu encontre Deus. 

 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 17 - Cristina - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

“A que há mais intensidade de humor é ‘ O pior que é assim mesmo, nem Freud explica.” é mais 

engraçado por causa da preocupação da mulher com o marido. Hilário! 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

O autor deveria retirar O autor deveria tirar a indecisão da personagem, pois ela mudava de ideia 

muito rápido o que causava aborrecimento no marido 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 18 - Maria Luiza - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

 “O pior que é assim mesmo, nem Freud explica!!!”Esse  texto é muito engraçado.  Mostra a 

desconfiança que   a mulher tem do marido se torna engraçado. Acaba que ele   iria sair de casa 

e nem saí” 
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02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

- Onde você vai? 

- Vou sair um pouco. 

 
Colégio de Natal/ RN 

Nome: 19 – Murilo - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

 Há intensidade de humor em todos os textos. Mais engraçado é o do Joãozinho, pois ele xinga a 

professora”  

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Trocar lição de casa por leite. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 20 - Melina - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

“O pior que é assim mesmo, nem Freud explica!!!” É engraçado por possuir várias partes onde o 

homem fica nervoso, ele acaba explodindo e falando um monte de palavrões, além das partes em 

que a mulher não deixa o cara sair de casa. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

“Mulher: Onde você vai? 

Homem: vou sair um pouco. 

Mulher: Vai de carro? 

Homem: sim 

Mulher: Volta que horas? 

Homem: Cedo! Daqui a uma hora. 

Mulher: Ok! Pode ir! 

Homem: Te amo Beijus! 

Mulher: Também te amo! 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 21 - Marcio - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

O texto que há mais intensidade de humor é“ o pior que é assim mesmo, nem Freud explica!!!” 

porque ele mostra o que um homem passa pra poder sair de casa e ainda contém palavrões para 

humorizar o texto e ainda mostra a desconfiança da mulher para com o homem” 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

O autor deveria escrever como se a mulher deixasse ele sair sem problemas, ainda deveria retirar os 

palavrões e as gírias presentes na escrita do texto humorístico e deveria fazer com que a mulher 

não começasse a desconfiar”. 

  

Colégio de Natal/ RN 
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Nome: 22 - Israel - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

Da situação do homem e da mulher. Que as mulheres as mulheres não se decidem, “ O pior que 

é assim mesmo, nem Freud explica” 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

– Vai onde? 

- Vou sai. 

- Vai de carro? 

- Vou. 

-Colocou gasolina? 

- Sim. 

- Xau 

- Xau” 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 23 - Sabrine - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

Porque a mulher não queria que o detetive encontrasse e investigasse a morte do seu marido na 

banheira. A expressão do leão falar com seu amigo sobre a sua fuga. A professora pede para os 

alunos fazerem uma pesquisa sobre animais, depois ela faz algumas perguntas para os alunos 

sobre os animais, e quando é a vez do Joãozinho, ele responde dizendo que as vacas dão lição 

de casa. Porque os irmão eram muito levados e um dia quando pensavam que deus tinha 

sumido, acharam que eram culpa deles. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Na aula de ciências, a professora pergunta a Joãozinho o que dão as vacas e ele responderia leite 

e não lição de casa. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 24 - Maria Eduarda - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

Na minha opinião, a situação mais engraçada é a do garoto de quinze anos querendo usar sutiã, 

ela tem muita graça, pois além dela ser curta, toda a parte engraçada está no final. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

-Mas mãe eu já tenho 15 anos, mãe! 

- Pare já com essa conversa, annie! 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 25 - Lucas - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

No texto morto no banheiro: a mulher ignora o fato do marido estar morto no banheiro, no texto 

do Joãozinho ele ter chamado a professora de vaca, o texto dos irmão foi engraçado o menino 

ter achado que a culpa é dele.  A fábula dos leões não tem graça. 
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02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

A mulher tinha que estar preocupada. Joãozinho tinha que responder certo. O menino tinha que 

ter respondido. Em todas as situações ter mais seriedade. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 26 - Amanda - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

O texto qu encontra maior intensidade de humor é “ o pior que é assim mesmo, nem Freud 

explica” pois acho que a mulher” tem ciúmes com várias situações, por isso ela faz  várias 

perguntas , isso é o humor no texto. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Nesse texto para tirar o humor era não haver ciúmes entre a mulher e o  homem com os conflitos 

introduzidos nos textos. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 27 - André - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

O texto 1 é engraçado por que a mulher fica enrolando o detetive e que ela não está nem aí para a 

morte do marido. O texto 2 é muito engraçado porque  Joãozinho xinga a professora, mesmo que 

de modo indireto. O texto 4 tem um pouco de humor porque o menino entende que o padre falou 

que ele sequestrou Deus. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

No texto 1, para desfazer o humor, o autor deveria escrever como se a mulher não enrolasse o 

detetive e ligasse ´´para a morte do marido. No texto2, Joãozinho em vez de dizer “ dever de 

casa” de veria dizer leite, professora. No texto 4, era para ser escrito como se o menino 

entendesse que o padre não estava dizendo que ele sequestrou  Deus! 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 28 - Joaquim - Idade: 13 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

Nas últimas falas, onde o padre  pergunta onde está Deus e o menino saí correndo e diz ao irmão 

que Deus sumiu. É engraçado, pois a mulher tenta de várias formas não fazer com que o detetive 

entre na sala. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

A criança diz onde está Deus quando o padre pergunta e vai para casa. A mulher chama o 

detetive logo após a morte de seu marido, e leva-o até lá, após a chegada. 

 

 

RESPOSTA DAS ATIVIDADES COM ALUNOS DO 1º ANO 

 
Colégio de Natal/ RN 

Nome: 01 - Aguinaldo - Idade: 18 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

“ O pior que é assim mesmo, nem Freud explica”, porque são diálogos entre um casal, onde os 

diálogos são extremamente engraçados. Também porque a comédia não para do início ao fim 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Ele deveria responder diretamente e despistando todas as suas perguntas. Por exemplo: Você 
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volta logo? Resposta: Sim, se eu for agora gasto 5 min. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 02 - Marta - Idade: 18 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

Na minha opinião foi o texto “ O pior que é assim mesmo. Nem Freud explica!!!”, Porque a 

mulher perturba o homem até ele desistir de sair de casa. E  ela perturba tanto que consegue: o 

homem desiste de sair. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

O que eu mudaria no texto pra ele deixar de ser engraçado, seria a mulher não fazer tantas 

perguntas pro homem desistir de sair de casa, aí o texto ia deixar de ser engraçado 

 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 03 - José - Idade: 18 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

O morto no banheiro, pois o texto tratava-se da morte do marido dela. . Ela falava como o 

detetive como se não tivesse ninguém morto no banheiro. Estava sempre fugindo do assunto e no 

final o detetive pede para ir ao banheiro, ela manda ir no da empregada, pois o marido estava lá. 

Havia esquecido que o trabalho do detetive era olhar o corpo e não utilizar o banheiro. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Quando o detetive chegasse ela estivesse chorando pela morte do marido e iria deixar o detetive 

entrar no banheiro logo assim que chegasse para olhar o corpo e não enrolasse tanto e nem 

fugisse do assunto, pois era muito sério, pois tratava da morte do seu marido que tinha morrido 

no banheiro. 

 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 04 – Estevam - Idade: 32 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

O morto no banheiro, porque o detetive tentava trabalhar e a mulher levava tudo na brincadeira, 

não levava  a sério e perguntava se ele queria bolo, camisa, jogar, etc... 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Para que não haja humor a mulher teria que colaborar com o trabalho do detetive e ajudar nas 

investigações. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 05 - Cinderela - Idade: 42 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

A aula de ciências. A parte que Joãozinho faz ironias chamando a professora de vaca 

indiretamente 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Primeiro é que a pesquisa deveria ser só uma espécie de animal e não setenta como ela falou, 

pois foi esse fato que fez Joãozinho ficar irritado e provocar a professora. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 06 - Vanessa - Idade: 28 anos 
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01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

O morto no Banheiro e a piada do Joãozinho (a vaca). 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

O autor deveria reescrever a resposta de Joãozinho.  Lição de casa poderia ser como resposta – 

“Leite”, perderia a graça assim. O autor poderia ter mudado as  respostas e perguntas da mulher, 

como não comentar com ninguém, não oferecer bolo ao detetive, e ainda sendo o aniversário do 

marido, não oferecer a camisa que tinha comprado para o marido,, não precisava colocar que o 

jardineiro  e o motorista tomavam banho no mesmo banheiro e de portas abertas, chamando para 

jogar biribinha e se ela não pedisse para o detetive usar o banheiro da empregada, porque o outro 

estava ocupado com seu marido morto, se mudasse todas essas colocações o texto não teria graça 

e seria um texto sério 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 07 - Hosana - Idade: -- anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

O texto  que foi engraçado é “ Pior que é assim mesmo. nem Freud Explica!!. Escolhi este texto 

por causa de tanta impertinência da mulher, ela acaba fazendo com que o marido realmente 

fique irritado e assim ela fica convencida. O humor está desde o começo a te o fim, pois ambos 

vão ficando em disputa. Um disputando o outro. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Para desfazer o  humor, preferiria que o autor colocasse um bom  motivo em que um dos dois se 

considerasse culpados e tivesse um diálogo mais maduro, pois está mais pra birra de criança, e 

o homem se deixa ser abatido pela mulher. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 08 - Josevalda Maria - Idade: 18 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

No texto o Inferninho e Gervásio, o humor ocorre porque a mulher acredita que eles com 25 anos 

de casado, ele não saí sozinho  e quando ela saí com ele, ela descobre que ele frequenta um lugar 

que não é muito bom e que fica com outras mulheres 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

 

Para desfazer o humor presente, o autor precisaria  colocar a saída do casal como uma saída 

normal, sem que nenhuma pessoa o conhecesse. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 09 - Antônia - Idade: 17 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

A situação mais engraçada é o diálogo entre o marido e a mulher “ O pior que é assim mesmo, 

nem Freud explica!!!” É engraçado, porque o marido  está tentando sair para dar uma volta e a 

mulher enrola tanto, fazendo perguntas e pedindo coisas que faz com que o marido desista da 

volta. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

As partes mais engraçadas são quando o marido está saindo e a mulher puxa outro assunto, e no 

final fazendo ele desistir de sair. Se  não tivesse essas partes e se a mulher tivesse deixado ele 

sair desde o começo, o diálogo não teria graça nenhuma 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 10 - Ana Paula - Idade: 20 anos 
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01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

O Inferninho e Gervásio, porque fala de um homem que não vivem de baladas nem é muito de 

sair de casa, só que no dia que ele decide sair para jantar com sua esposa acaba-se descobrindo 

quem era na realidade o Gervásio, o que ele realmente fazia. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

O autor deveria reescrever todos aqueles fatos ocorridos como se fossem fatos que tinha 

acontecido com outras pessoas e  estariam apenas confundindo o Gervásio com outro freguês, 

no final pedissem desculpas e eles saíssem com sua esposa tranquilo e fossem comemorar seus 

25 anos de casados em um bom restaurante e ficassem em paz e esquecido e eles continuassem 

levando a sua vida boa e tranquila, pois tratava-se apenas de histórias recontadas que nem se 

sabia se era realmente feito para ter humor e ser engraçada, mas toda história tem seu lado 

engraçado, mesmo que várias coisas engraçadas vem a ter consequência. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 11- Expedito - Idade: 47 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

A piada da mãe e o filho que queria usar sutiã. Além da situação de ter um filho de um sexo 

querendo se vestir como o sexo oposto, o tamanho da piada torna-se mais compreensível, e com 

isso mais engraçada. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Se o  autor desfizesse o suspense quanto ao sexo, certamente a piada perderia o humor, pois o 

que provoca humor é a expectativa de que a conversa esteja sendo entre a mãe e a filha, e para 

surpresa geral trata-se de um garoto com desejos femininos. 

 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 12 - Patrício - Idade: 19 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

O pior que é assim mesmo, nem Freud explica!!!, Porque o texto mostra como relacionamento de 

homem e mulher é complicado, pois há discussões e coisas absurdas. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Tirar a ironia, mas também mostrar muita sinceridade por arte do homem ao dizer que quer sair 

para espairecer. Mas a mulher com muita e com várias interrupções não deixa sair fazendo com 

que ele fique mais chateado 

 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 13 – Izabelle - Idade: 18 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

A do casal, a conversa deles é engraçada, porque ela faz de tudo para ele ficar em casa e no 

final de tudo ela pede para ele sair. È mais engraçado no desfecho de todo o texto, te toda a 

conversa. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Não seria engraçado se não houvesse nenhum diálogo, o desfecho é o mais engraçado de tudo, 

se não houvesse isso não teria nenhuma graça. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 14 – Inácio - Idade: 17 anos 
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01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

O texto dos meninos levados, pois o fato da mãe comunicar que suspeitaria da ação dele em 

tudo errado que ocorresse faz com que eles se sintam culpados pelo fato do  desaparecimento de 

alguém que eles não sabem nem o que é no caso “Deus”. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

O autor deveria esconder as suspeitas generalizadas da mãe da mãe e atribuir conhecimento ao 

irmão de que Deus não poderia desaparecer por ser um ser espiritual. 

 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 15 - Crisâtemo - Idade: 17 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

As piadas são mais engraçadas porque mantém o suspense, são curtas e bem objetivas, não são 

cansativas, não enrolam muito para expor o humor.  

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Perderia o humor se o autor enrolasse muito para expor a aparte do humor, ou seja, torná-la 

longa e com muitos arrudeios. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 16 - Pedro Henrique - Idade: 16 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

O que apresenta maior humor é a piada 1, pelo fato da troca de sentido com o gênero  sexual, 

pois o texto não aparenta ser uma piada, pelo contrário, aparenta até ser uma coisa séria, mas 

uma simples troca de uma palavra modificou totalmente o sentido do texto, dando assim humor. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

– Mamãe, deixa eu usar sutiã? 

– Não. 

–Por favor, mamãe! 

– Nunca. 

–Mas eu já tenho 15 anos. 

– Pare com isso, Fernanda. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 17 - Priscila - Idade: 18 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

Do filho querendo usar sutiã, pois se tornou estranho um garoto querendo usar sutiã. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

A mãe dele deveria somente ter falado que ele era homem por isso não usaria sutiã. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 18 - Débora - Idade: 21 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

O Inferninho e o Gervásio. Fala um pouco da realidade e também por causa da situação, que é 

superengraçada. Ele tentou agradá-la e fazer com que aquela noite  fosse inesquecível e deu tudo 

errado. 
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02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Deveria reverter o percurso do casal. No caso ele mandou ela escolher o restaurante. Ela 

escolheria outro restaurante que não fosse o tal inferninho. Se fosse assim não teria descoberto 

nada e não teria humor algum na história 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 19 - João Henrique - Idade: 17 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

O inferninho e o Gervásio mostra um humor real, pois as pessoas se acostumam e inocentemente 

falam coisas que não deviam e coloca as pessoas em situações complicadas. Os textos 

apresentados são todos irônicos e o texto do Gervásio não foge à regra. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Para desfazer o humor no texto do Gervásio, o autor deveria desfazer uma série de enganos que 

os personagens cometem como o taxista ter confundido a mulher de Gervásio com uma ‘ 

rapariga’ ou trocar a fala do porteiro colocando só o boa noite sem pronunciar o nome de 

Gervásio para não dar entender que  ele frequenta o local, assim tiraria o humor  do texto. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 20 - Roberto Carlos - Idade: 20 anos  

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

O texto que mais achei engraçado é  “ O pior que é assim mesmo, nem Freud explica!!!”, 

porque mostra realmente como uma mulher irrita um homem, pois ele só quer espairecer , mas 

a mulher sempre arranja um motivo para o chatear. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Para desfazer o humor ele poderia ter feito com que a mulher não ligasse mito com a saída do 

marido, pois assim não iria ter essa confusão toda e o marido não iria ficar tão irado. 

 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 21 – Felipe - Idade: 16 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

 

Na piada do Joãozinho, onde a professora pergunta “O que dão as vacas?” O Joãozinho 

responde “ Lição de casa”, pois o humor destaca-se na gaiatice de Joãozinho. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Para não haver humor, Joãozinho deveria ter respondido que as vacas davam leite e não lição de 

casa. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 22 - Maria Júlia - Idade: 19 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

“ O pior que é assim mesmo, nem Freud explica!!!. Bom, Porque a mulher chega a ser irritante 

e acaba estressando o marido e a maioria das mulheres são realmente assim 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Para desfazer o humor, bom, era só a mulher concordar com tudo e ficar calada. Simples. 
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Colégio de Natal/ RN 

Nome: 23 - Katarina - Idade: 48 anos 

 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

O inferninho e o Gervásio. Dr. Gervásio leva a esposa para jantar  e em meio a tantos lugares 

“xiques” a esposa escolhe o inferninho, o pior dos lugares, e quando entram neste lugar é 

recepcionado pelo porteiro que foi logo dizendo: ‘Boa noite, Dr. Gervasio’ – que significa que o 

Dr. Gervásio era frequentador assíduo do lugar. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Deveria reescrever, tratando Dr. Gervásio como um freguês normal. Com muita descrição, 

afinal ele, os funcionários não sabia qual o grau de parentesco que a mulher tinha com Dr. 

Gervásio 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 24 - Karem  - Idade: 33 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

É a parte em que o leão explica para outro leão onde se escondeu, que foi numa repartição 

pública onde sua alimentação eram os próprios funcionários, só que no final das contas até o 

homem do cafezinho ele come daí é descoberto. 

 

02. Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Que o outro leão poderia ter achado outro circo ou outro zoológico e lá teriam tratado dele e 

não ter usado essa forma de graça de falar que comia funcionários só porque alguns deles não 

trabalham da forma correta.  

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 25 - Carlos Augusto - Idade: 29 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

O pior que é assim mesmo, nem Freud explica!!!, Porque a mulher desconfia do marido, que ele 

só queria dar uma volta e ela não queria deixar ele sair. Assim não tinha acontecido nada. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

 

Se a mulher tivesse deixado o marido ir não tinha tido estresse como teve. No texto que ele 

tinha contado, ela tinha que deixar o seu marido se distrair um pouco. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 26 - Fabiana - Idade: 18 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

O texto “ o pior que é assim mesmo, nem Freud explica!!!,  foi o texto que achei com mais 

intensidade de humor, apesar do texto ser longo, mas ele tem uma desenvoltura muito 

engraçada, até porque quando ó texto é de perguntas e resposta fica bem interessante e dá um 

toque irônico e engraçado. A parte que mais me chamou atenção foi o final, pois depois de 

muita conversa  a mulher manda o marido fazer o que ele queria, mas ela não deixava. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Para que o texto perdesse totalmente o humor o autor teria que ser mais claro e objetivo e fazer 

a conclusão com a mulher pedindo para seu marido ficar em casa. ( foi totalmente diferente, 

pois depois de muitas conversas atrapalhadas, engraças e irônicas o autor concluiu com a 

mulher mandando o “ marido dar uma voltinha para se distrair, que era de fato o que ele queria 
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de fato o que ele estava querendo fazer desde o início e findou o marido indo dormir, ou seja, o 

que a mulher queria que ele fizesse no início ele fez. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 27 - Sebastião - Idade: 15 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

Na minha opinião o texto mais engraçado é o morto no banheiro, pois a mulher do texto, a 

viúva,  passa pela morte do marido como se nada tivesse acontecido é tanto que ela chama o 

detetive para fazer muitas coisas, menos examinar o caso que seu marido estava morto 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Para que o humor fosse desfeito, Seria necessário que a viúva ficasse aflita, triste, desesperada; 

diante da situação, pois com isso não teria tanto humor como tem no texto da forma que ela 

responde. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 28 - Amélia - Idade: 18 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

O morto no banheiro,  pela forma da mulher enrolar o detetive, chama ele pra jogar, para tomar 

whisky, sempre enrolando ele, como se nada tivesse acontecido no banheiro da  sua casa. Por 

ter sido uma coisa tão grave ela reagiu de forma natura, ainda dá de presente o que ela comprou 

pro seu marido. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

de uma forma mais séria até por cauda do acidente que aconteceu na sua  própria casa, uma 

coisa tão séria. Fazer uma forma engraçada, era só mudar o diálogo da mulher. É ela que se 

torna engraçado 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 29 - Rita de Cássia - Idade: 16 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

O morto no banheiro, o texto é engraçado pelo fato de a  mulher não dar a mínima ao marido 

que está morto. De certa forma irônica, ela desconversa  e tenta distrair o detetive. O mais 

engraçado é no final quando o detetive pede pra usar o banheiro e não pode por causa do morto. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Para desfazer o humor do texto, a  mulher poderia ter se importado com a morte do marido, e 

deveria ter respondido atentamente as perguntas do detetive. E até mesmo pedido socorro as 

pessoas que visitaram a sua casa. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 30 - Joana Darque - Idade: 26 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

O que texto que teve mais intensidade foi a piada 3,na hora em que o padre pergunta para o 

menino: Minha criança onde está Deus? E o menino fica calado. Então o padre pergunta de 

novo: - Onde está Deus? E que nessa hora o menino sai correndo para se esconder e nervoso 

conta para o outro irmão. 

 

02. Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Para desfazer o texto só  bastava que o menino não saísse correndo e respondesse ao padre onde 

estaria dizendo ou que está no céu e no nosso coração e ficasse  lá na igreja pra aprender  mais 

da religião. Daí não seria uma criança travessa e sim uma criança religiosa. 
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Colégio de Natal/ RN 

Nome: 31 - Paulo Roberto - Idade: 17 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

Gostei muito da PIADA 1, ela trata de forma irônica o fato  de um menino querer usar sutiã. Ele 

ainda ressalta que tem 15 anos e por isso quer usar sutiã. Você começa a ler pensando que é 

uma menina e fica engraçado quando no final você descobre que é um menino. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Se acabaria todo humor se o autor tirasse a parte do sutiã ou colocasse o nome de uma menina 

ficaria um texto normal. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 32 - Carlos Reni - Idade: 42 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

A piada 3, pelo fato dos meninos serem levados e partindo da inocência dos mesmos, 

acreditavam realmente que tinham sumido com Deus. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Faltou o texto continuar e a mãe dos meninos explicarem  que quando o padre pergunta onde 

estava não era que ele não sabia e, sim, ele queria que a criança  respondesse com conhecimento 

religioso. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 33 - Ana Maria - Idade: 16 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

O que achei mais engraçado foi “ O pior que é assim mesmo, nem Freud explica!!!” é engraçado 

todo o texto, Pois a mulher fica complicando  a vida do homem fazendo várias perguntas, tirando 

assim do sério o homem. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Para retirar os fatos engraçados, ele teria que escrever dizendo que a mulher se conformaria logo 

assim que ele dissesse que ia sair, desse jeito ele estaria inventando, pois mulher pergunta muito 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 34 - Franciel - Idade: 23 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

Foi, o pior que é assim mesmo, nem Freud explica!!!, Porque fala do dia a dia do casal, como 

eles se tratam no relacionamento e acaba tudo em discussões entre eles. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Quase nada, porque é uma história real de um casal, então isso é difícil de mudar porque é uma 

conversa entre uma mulher que está com ciúmes e o homem zangado com ela, com suas 

perguntas sem fim. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 35 - Benevildo - Idade: 26 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais engraçadas 

presentes nos textos?  

O texto com mais intensidade de humor é aquele que o  marido quer sair de casa e a mulher fica 
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enchendo o saco do cara até ele desistir. Ela fica perguntando até ele se cansar e não querer mais 

sair, do jeito que ela perguntava se tornou engraçado. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Ele teria de escrever dizendo para a mulher que iria sair para desparecer e a mulher dele 

concordar e pedir o que ela queria, o sorvete, e estaria resolvido então seria um texto sem humor 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 36 - Ana Lúcia - Idade: -- anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

O pior que é assim mesmo, nem Freud explica!!!! Tem humor desde a parte que a mulher fica 

criando caso para o homem não sair de casa em fim nunca deixa ele saí. Bem na parte que ele 

pede sorvete de todos os sabores no fim não quer mais não até que ele se cansa e não vai mais 

sair 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

deixava de ser engraçado se não tivesse toda a enrolação da mulher com o homem e se ela não 

tivesse escolhido vários tipos de sorvete e tivesse deixado ele ir. Tinha deixado de ser engraçado 

 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 37 - Ione - Idade: 16 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

No texto, O pior que é assim mesmo, nem Freud explica!!!, Porque mostra o exagero, as 

neuroses e paranoias da mulher num relacionamento amoroso. O texto consegue ser engraçado 

sem fugir da realidade. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

E respostas do namorado e tornar  a namorada  mais decidida e compreensiva 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 38 - Leônia - Idade: 18 anos 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

 

Há mais intensidade de humor na piada 3, onde os dois irmãos eram  muito levados e bobo e 

não entenderam a pergunta do padre que perguntou a um dos irmãos onde está Deus 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Para desfazer  os fatos engraçados o padre poderia fazer a pergunta de forma mais clara e 

objetiva para que uma criança de 8 anos de idade compreender e responde-la e não achar que 

ele e o irmão ter  achado que Deus sumiu e a culpa é deles dois, então ele ia compreender essa 

pergunta   e dizer que Deus está no Céu. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 39 - Silvania - Idade: 18 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

A piada 3, porque o filho Paulo Roberto fala como se fosse uma menina, e só no fim o leitor 

descobre que a mãe não deixa porque ele é homem e sutiã só é usado por mulheres até os dias 

atuais. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

O autor poderia colocar o nome de uma menina no final da piada assim deixaria a piada sem 

graça. 
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Colégio de Natal/ RN 

Nome: 40 - Socorro - Idade: 22 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

O texto 3 é muito engraçado, porque os meninos são tão danados que até eles começaram a 

acreditar que tudo que aconteça eles estão metidos, foram eles.  

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Era só deixar dois meninos bonzinhoa que frequentasse a igreja e sempre obedecia a mãe e a 

todos” Uns verdadeiros santos 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 41 - Matheus - Idade: 18 anos 

 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos?  

o texto de maior intensidade de humor foi de inferninho e Gervásio, porque demostra situação 

de traição, onde a esposa de Gervásio está desconfiada  e em um lugar onde ele costumava ir a 

esposa foi lá. No final descobriu tudo. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

Retirando as partes engraçadas tipo as perguntas do garçom se seria  a mesma bebida de 

sempre, do táxi de perguntar se seria o mesmo motel. Colocaria mais sinceridade nos fatos 

ocorridos sem humor. 

 

Colégio de Natal/ RN 

Nome: 42 - José Augusto - Idade: 18 anos 

01. Em qual (is) texto(s) há a maior intensidade de humor, e qual (is) situação (ões) mais 

engraçadas presentes nos textos? 

O texto “ o pior que é assim mesmo nem Freud explica” o humor se torna mais presente pelo 

fato de se tratar de uma situação real na qual a maioria das pessoas  quando leem se identificam 

com tudo aquilo. 

 

02.  Para desfazer o humor, como o autor do texto deveria reescrever o texto? 

O humor para ser desfeito nesse texto o que tem que ser mudado é a insistência da namorada do 

personagem em manter ele em casa e também quando ela se contradiz ao mandar ele fazer 

aquilo que Há tempo estaria tentando fazer e ela não deixou que era pra ele ir dá uma volta. 

 

 


