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RESUMO 

 

 

A tese A emergência do riso como enunciado analisa o riso como materialidade enunciativa à 

luz dos estudos da Análise do Discurso de vertente francesa (PÊCHEUX, 1988; 1990a; 

1990b), com recorrência a Michel Foucault (2009a; 2009b; 2009c; 2010) e a Mikhail Bakhtin 

(2003; 2006). Mobilizamos nesta pesquisa, em especial, a noção de enunciado como 

materialidade não verbal que pode ser interpretada pelos sujeitos e produz efeitos de sentido 

em dadas condições sócio-históricas. Também refletimos sobre as noções de discurso, de 

formação discursiva, de saber, de poder, de sujeito, de efeito de verdade e como essas noções 

relacionam-se à análise do material não verbal que é o riso. Recorremos aos estudos que 

tratam do percurso histórico e delineiam as funções discursivas do riso, com destaque para a 

obra de Minois (2003), de Alberti (2002) e de Bremmer e Roodenburg (2000). O corpus foi 

coletado na internet, no período de 2014 a 2017, e é constituído por risos referentes ao 

discurso religioso, ao político e ao judiciário. Nesses discursos observamos formas de riso que 

repercutem no corpo social devido à raridade enunciativa, à desobediência à ordem discursiva 

e às regras de formação desses campos de saber e também risos que se mostram alegres, 

cordiais e irônicos, sendo esses últimos que emergem com frequência no cotidiano e 

constituem a memória discursiva dos sujeitos. O capítulo dedicado às análises procura 

verificar como o riso relaciona-se a enunciados que constituem o campo associado e que 

permeiam o exercício da função enunciativa. Averiguamos que a irrupção desse enunciado 

pode modificar o efeito de sentido de um enunciado verbal e pode responder tanto a textos 

verbais quanto a enunciados não verbais, constituindo-se como atitude responsiva a outros 

enunciados, como o nó na rede discursiva. O riso também funciona como exercício poder que 

emerge para ridicularizar o interlocutor, ou o tema da enunciação, como estratégia de 

convencimento do público. Assim, dentre as funções que verificamos nos risos coletados, 

destacamos a função derrisória, o efeito de cordialidade, a relação entre o riso e a loucura, a 

resistência às regras de formação de discursos em que o sério é entendido como a normalidade 

e o riso é desrespeitoso. Igualmente, os risos que emergem na enunciação constroem a rede 

intericônica de imagens que, por sua vez, constituem a memória discursiva dos sujeitos, 

possibilitando o diálogo entre imagens de risos que podemos reconhecer e interpretar nos 

processos discursivos, permitindo que o riso seja analisado como enunciado.  

  

 

Palavras-chave: Riso; Discurso; Enunciado; Formação Discursiva; Poder. 
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ABSTRACT 

 

 

The thesis The emergence of laughter as an enunciated analyzes laughter as an enunciative 

materiality in the light of the studies concerning Discourse Analysis in the French dimension 

(PÊCHEUX, 1988; 1990a; 1990b), referring to Michel Foucault (2009a; 2009b; 2009c; 2010) 

and Mikhail Bakhtin (2003; 2006). In this research, we particularly mobilize the notion of 

enunciation as a not verbal materiality that can be interpreted by the subjects and produces 

meaningful effects in given socio-historical conditions. We also reflect on the notions of 

discourse, discursive formation, knowledge, power, subject, truth effect and how these 

notions relate to the analysis of the not verbal material that is laughter. We refer to the studies 

that deal with the historical course and delineate the discursive functions of laughter, with 

emphasis on the studies conducted by Minois (2003), Alberti (2002) and Bremmer and 

Roodenburg (2000). The corpus was collected on the Internet, from 2014 to 2017, and 

consists of laughter concerning religious discourse, politics and the judiciary. In these 

discourses, we observe forms of laughter that reverberate in the social body due to enunciative 

rarity, discursive order disobedience and the rules of formation of these fields of knowledge, 

as well as cheerful, cordial and ironic laughter, the latter three emerging frequently in the day-

to-day life and constituting the discursive memory of the subjects. The analyses chapter 

attempts to verify how laughter relates to enunciations that constitute the associated field and 

permeate the exercise of the enunciative function. We find that the irruption of this not verbal 

statement can modify the sense effect of a verbal enunciation and can respond to both verbal 

texts and not verbal enunciations, constituting a responsive attitude to other enunciations, 

such as the node in the discursive network. Laughter also functions as an exercise power that 

emerges to ridicule the collocutor or the subject of the enunciation as a strategy of public 

persuasion. Thus, among the functions observed in the collected laughter, we emphasize the 

derisory function, the cordiality effect, the relationship between laughter and madness and 

resistance to the rules of discourse formation in which seriousness is understood as normality 

and laughter is disrespectful. Likewise, the laughter that emerges in enunciation builds the 

intericonic network of images that, in turn, constitute the discursive memory of the subjects, 

enabling the dialogue between laughter images that we can recognize and interpret in 

discursive processes, allowing for laughter to be analyzed as an enunciation. 

 

 

Keywords: Laugh; Discourse; Enunciated; Discursive Formation; Power. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O riso e a festa associam-se necessariamente 

porque, juntos permitem arrancar o indivíduo 

de seu triste cotidiano para abrir-lhe um “outro 

lugar” ensolarado. O riso não é o contrário do 

trágico. Ele é „outra coisa‟.  

 

Georges Minois (2003) 

 

 

A comunicação humana é heteróclita e complexa. Todavia, podemos afirmar que 

ela ocorre sempre por meio de enunciados (BAKHTIN, 2003), sejam eles verbais ou não 

verbais. É nessa afirmação que nosso objeto de pesquisa se apoia, pois o riso é uma 

materialidade que integra a linguagem. Nosso trabalho investiga o riso como forma de 

linguagem na interação entre os sujeitos nas diversas situações do cotidiano e procura 

interpretar esse gesto social e os valores discursivos suscitados por ele.  

Para construir esse trajeto a respeito do riso, partimos de problemáticas e reflexões 

que se iniciaram ainda no segundo período da graduação quando produzimos um trabalho a 

respeito do gênero charge e do humor „negro‟ veiculado nos enunciados que constroem esse 

gênero do discurso. Em outros posteriores, estudamos quadrinhos e outros gêneros voltados 

para o humor. Porém, naquela época analisávamos o humor dos enunciados como sinônimo 

de riso. O projeto apresentado para seleção no curso de mestrado propunha a análise de textos 

humorísticos acerca da política brasileira. No entanto, ao realizar leituras sobre a história do 

riso e suas funções (MINOIS, 2003; BAKHTIN, 1999; BERGSON, 2001), pesquisar sobre a 

noção de humor (POSSENTI, 2008; 2010) e observar a irrupção do riso no cotidiano e seus 

efeitos de sentido, percebemos que há uma simplificação recorrente nos trabalhos cujo título 

visa a analisar o riso, porque em diversos casos os objetos de estudo são os mecanismos de 

humor que podem, ou não, provocar o riso, pois rir é um gesto discursivo complexo.  

Essa simplificação no tratamento do riso, sempre relacionado ao humor, levou-nos 

a problematizar essa questão resultando na pesquisa anterior que realizamos, intitulada O riso 

como estratégia discursiva para o exercício do biopoder: a sociedade que vive de rir e para rir 

(W. SOUSA, 2012). O trabalho tem o objetivo geral de analisar a construção discursiva 
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acerca do riso em enunciados que emergiram em diversos campos de saber. Procuramos 

verificar os discursos e os saberes mobilizados nos enunciados coletados que constituem uma 

rede de exercício do biopoder tanto sobre o corpo individual como materialidade discursiva, 

quanto sobre a população, visando a ensinar, estimular e disciplinar o riso em diversas 

situações do cotidiano.  

Os dados analisados na dissertação abarcam os enunciados que circulam com a 

temática dos benefícios do riso tentando convencer os sujeitos sociais dos benefícios do ato de 

rir. Além disso, constatamos que os enunciados analisados não apenas enaltecem o riso, mas 

silenciam o discurso sobre a tristeza e o estresse. Assim, não se trata apenas do apelo à 

felicidade representada pelo ato de rir, mas de funções atribuídas ao riso em sua relação com 

vários campos discursos. Para tanto, o discurso sobre o riso assume uma perspectiva positiva 

e prazerosa, constituindo a subjetividade dos sujeitos para torná-los cada vez mais dóceis e 

produtivos.  

Ainda sobre o trabalho anterior, vale salientar que analisamos enunciados 

pertencentes ao discurso médico voltado tanto para o físico quanto para o aspecto psicológico; 

à educação, à econômica, à religião e verificamos uma constante valorização discursiva sobre 

o riso. Os saberes mobilizados nos enunciados visam, de modo geral, a uma desqualificação 

da morte e valorização da vida por meio do riso como estratégia de biopoder (FOUCAULT, 

1988). Assim, esta tese se relaciona à dissertação em que verificamos a construção discursiva 

acerca do riso e, por meio desta pesquisa, avançamos para analisar como o riso efetivamente 

produzido circula, funciona e constrói sentidos na comunicação, emergindo como enunciado.  

Para desenvolver esta tese baseamo-nos na observação das práticas sociais e dos 

discursos que circulam na atualidade, pois é perceptível que o riso está presente no cotidiano 

dos sujeitos e é comumente voltado para a expressão da felicidade, porém, inferimos que há 

outros efeitos de sentido que podem ser depreendidos de sua irrupção. Assim, cremos que 

existem vários tipos de riso circulando e integrando diversos discursos. Vale ressaltar que, se 

pensarmos na materialidade do riso, podemos, incialmente, diferenciar um riso de uma 

gargalhada. Podemos indagar: se preliminarmente conseguimos interpretar essas duas formas 

de irrupção do riso, podemos também compreender seus efeitos de sentido e suas funções na 

interação? Esse questionamento nos impulsiona a desenvolver este estudo para responder à 

pergunta: o riso pode ser concebido como um enunciado?  

Analisando o riso podemos entender que sua função na comunicação humana é 

complexa, pois um bebê que ri para a mãe comunica algo e a mãe, como sujeito que interage 

com seu bebê, busca interpretar esse gesto. Se observarmos as propagandas e os programas 
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veiculados na televisão, por exemplo, percebemos que os risos que emergem nessa 

circunstância objetivam tornar aquele produto ou serviço oferecido bem aceito pelos 

telespectadores. Assim, de acordo com Bakhtin (2003), inferimos que o riso se estabelece na 

interação e tem uma função responsiva, pois ele emerge de um sujeito em direção a outro 

sujeito que tem em relação ao riso uma atitude responsiva. Nesses exemplos que mobilizamos 

podemos analisar a atitude responsiva da mãe que sorri para o bebê ou faz brincadeiras para 

que ele continue rindo ou a mãe pode tirar uma foto para eternizar o momento. Já o comercial 

pode ter uma boa aceitação entre os telespectadores que passam a consumir determinado 

serviço ou produto.  

Em uma revista ou jornal, quando uma personalidade pública é entrevistada, o 

editor menciona a presença do riso em algumas respostas. Isso ocorre porque o riso é 

fundamental para que o leitor interprete a resposta do entrevistado de um modo e não de 

outro. O riso, por sua vez, não é somente o complemento do texto verbal, mas é capaz de 

modificá-lo e, ao emergir sem a presença do elemento verbal, também é capaz de comunicar, 

de mobilizar efeito de sentido na interação e de suscitar uma atitude responsiva por parte do 

interlocutor. Por isso, nosso entendimento acerca das materialidades da linguagem é de que o 

enunciado verbal não está em concorrência com o não verbal, já que esses sistemas de 

linguagem interagem e caminham juntos. 

O riso não é apenas expressão de felicidade, pois em cada irrupção a materialidade 

desempenha uma função e produz efeitos de sentido possibilitados pela relação que o riso 

estabelece com os demais enunciados. Assim, sabendo que nenhum enunciado surge por 

acaso, nos interessa saber, parafraseando Foucault (2009a): por que o riso emergiu e não outro 

enunciado em seu lugar? 

Desse modo, a comunicação não é constituída apenas pela língua, mas também 

pelas diversas materialidades linguísticas. Os aspectos relativos à comunicação humana 

podem se voltar para o sistema da língua, como os elementos estruturais morfossintáticos ou 

voltar-se para as múltiplas materialidades que constituem a linguagem, tais como desenhos, 

cores, gestos e expressões faciais. Nossa hipótese é de que podemos estudar o riso como um 

enunciado em relação ao exercício da função enunciativa, à posição sujeito, às funções do riso 

na enunciação, às formas materiais desse enunciado, dentre outros elementos que analisamos 

neste trabalho. 

Diante das exemplificações que fizemos e de nossa hipótese de pesquisa, 

colocamos as seguintes perguntas que procuramos responder no decorrer das discussões deste 

trabalho:  
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 De que modo o riso funciona como enunciado não verbal nas situações sociais? 

 Como podem ser descritos e analisados os tipos de riso nas FDs que selecionadas no 

corpus? 

 Quais são as características do exercício da função enunciativa relacionadas ao riso 

como enunciado? 

 Quais são as formas materiais, os efeitos de sentido e funções do riso no corpus 

selecionado?  

 Como é construída a rede intericônica que integra os risos que irrompem? 

 De que modo o riso como enunciado promove o exercício de poder e de resistência 

nas relações sociais?  

 

Visamos a atingir alguns objetivos nas discussões realizadas que se relacionam às 

perguntas ora apresentadas. O objetivo geral deste trabalho é investigar a maneira como o riso 

emerge como enunciado na sociedade atual, em especial, relacionado ao discurso político, 

jurídico e religioso. Apresentado o nosso objetivo geral, elencamos os objetivos específicos:  

 entender o funcionamento do riso como enunciado semiológico não verbal;  

 descrever os tipos de riso que irrompem de acordo com as condições de produção;  

 analisar o funcionamento da função enunciativa que possibilita a irrupção do riso na 

enunciação; 

 descrever e interpretar as formas, as funções e os efeitos de sentido dos risos que 

compõem o corpus;  

 delinear as relações intericônicas entres os tipos de riso; 

 investigar como a irrupção do riso se relaciona ao exercício de poder e as formas de 

resistência. 

 

Estudiosos já propuseram funções exercidas pelo riso, dentre esses autores, 

destacamos a obra de Propp (1992), que entende o riso como resultado da comicidade. O 

autor denomina esse gesto de rir como riso de zombaria. Esse tipo de riso toma grande parte 

de sua pesquisa e no entendimento do autor é o tipo mais abundante quando se trata do 

cômico. Os outros tipos de riso listados por Propp (1992) são: o riso bom, o riso maldoso (ou 

riso cínico), o riso alegre, o riso ritual e o riso imoderado.  

Destacamos também o texto de Bakhtin: A cultura popular na Idade Média e no 

Renascimento: o contexto de François Rabelais (1999), que trata do riso carnavalesco e as 



20 
 

funções sociais daquela época, evidenciando que as práticas discursivas restringiam a irrupção 

do riso fora de festividades. Nosso objetivo, ao retomar essas obras, é demonstrar que os 

autores alertam para as funções e os efeitos de sentido do riso nas situações enunciativas, 

observando as regularidades pertencentes aos discursos que selecionamos.  

Diante desses estudos de Propp (1992) e Bakhtin (1999) podemos afirmar que há 

uma carência de informações em relação ao estudo discursivo do riso como enunciado. 

Reiteramos que nossa proposta de análise ainda não foi explorada e discutida em nenhum 

estudo sobre o qual temos notícia. Dessa carência decorre nossa justificativa para empreender 

esta pesquisa. Salientamos que há outros trabalhos relevantes sobre o riso, mas eles não 

abrangem a perspectiva discursiva e seu objetivo é discorrer acerca de aspectos históricos e 

sociais, como as obras de Minois (2003), de Bremmer e Roodenburg (2000), de Alberti 

(2002), de Bergson (2001), de Saliba (2002) e de Skinner (2002). Todavia, recorremos a 

alguns deles para compreender o funcionamento do riso em outros períodos históricos.  

Por outro lado, há pesquisas que se relacionam a um dos aspectos que envolvem o 

riso: o humor. Entendemos, assim como Bremmer e Roodenburg (2000), que o humor pode 

causar o riso, porém não há uma relação unívoca entre eles, já que o riso irrompe em diversas 

situações que não envolvem o humor
2
. Destacamos alguns trabalhos que têm esse 

encaminhamento sobre o humor e se baseiam nos estudos da Análise do Discurso de vertente 

francesa (doravante AD), tais como o artigo de Brito (2008), as teses de Taffarello (2001) e 

Folkis (2004), as dissertações de Gomes (2007) e de Siqueri (2006) e os livros de Possenti 

(1998; 2010). O humor tem se constituído como objeto de várias pesquisas e esses trabalhos 

que citamos, embora estejam relacionados à AD francesa e aos estudos foucaultianos, não 

abordam o riso sob o aspecto enunciativo, visto que não é objetivo de tais textos. Conforme 

afirmamos anteriormente, os motivos que justificam nosso caminho teórico e nossa escolha 

temática são tanto de ordem pessoal quanto teórica, porque há campos de análise sobre riso 

que não foram explorados.  

Esta pesquisa é descritiva e interpretativa e, desse modo, relaciona-se ao paradigma 

qualitativo de investigação científica. Nosso interesse é descrever e analisar o funcionamento 

do riso na cadeia de comunicação humana como enunciado não verbal e analisar as relações 

de poder se que estabelecem por meio desse enunciado. Assim, não trabalhamos com dados 

estatísticos ou valores numéricos, dado que analisamos as práticas sociais voltadas para a 

linguagem. Ao pertencer ao paradigma qualitativo, fica evidente que os “pesquisadores 

                                                           
2
 Há uma confusão entre esses termos e encontramos pesquisas que dizem estudar o riso, porém analisam textos 

humorísticos. Estudar textos humorísticos, portanto, não consiste em analisar o riso. 
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estudam as coisas [...], tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em termos dos 

significados que as pessoas a eles conferem” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17). O objetivo 

da pesquisa qualitativa, portanto, não é o de estabelecer um resultado unívoco e preciso, 

porque o foco está na interpretação dos fenômenos sociais e, em nosso caso, envolve o riso, a 

linguagem, o discurso e os sujeitos. Nossa metodologia volta-se para a análise documental, 

pois selecionamos como corpus tanto imagens fixas quanto em movimento que evidenciam a 

irrupção do riso em diversas situações para, então, percebemos suas características 

particulares. 

O aparato teórico-metodológico mobilizado a partir da seleção do corpus e sobre o 

qual nos embasamos para realizar as análises é constituído por noções da AD francesa que nos 

ajudam a refletir sobre as condições de produção do discurso, sobre os sujeitos em interação e 

sobre os efeitos de sentido dos tipos de risos que coletamos, descrevemos e analisamos. Em 

especial, recorremos aos escritos de Pêcheux (1990c) acerca da emergência do discurso como 

acontecimento e da ênfase na noção de enunciado. De acordo com Sargentini (2011, p.109), é 

preciso tomar “como princípio que as bases teóricas da AD oferecem-nos um quadro 

conceitual [...] capaz de sustentar as análises e de responder as questões de pesquisa”, 

evidenciando o “forte vínculo entre o discurso e a história”. Acreditamos que esse arcabouço 

teórico está adequado para o desafio que se coloca que é estudar outra materialidade que não é 

a verbal.  

Mobilizamos também os escritos de Foucault, em especial as noções que 

constituem a fase arqueológica desse autor, que concerne ao estudo de enunciados e encontra-

se na obra A arqueologia do saber (2009a), doravante AS. Nessa obra, o autor francês discorre 

sobre o modo como realizou suas pesquisas acerca da emergência dos saberes sociais com o 

estatuto de ciência. Foucault (2009a) reflete sobre suas análises para tentar estabelecer 

regularidades nas temáticas abordadas.  

Por isso, a noção foucaultiana de enunciado é fundamental para nossa pesquisa, 

pois o autor não restringe suas análises aos materiais verbais como a frase ou a oração, mas 

entende o enunciado como materialidade constituída por elementos sígnicos diversos, desde 

que possa ser analisado o processo que envolve o exercício da função enunciativa 

(FOUCAULT, 2009a). De acordo com Gregolin (2011, p. 86), Foucault “questiona a 

fundação primordial de um método exclusivamente pensado para o linguístico. Assim, o 

„enunciado‟, na análise arqueológica de Foucault, não é exclusivamente linguístico, tem 

natureza semiológica”.  
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Ao analisar os enunciados investigamos também as regras de formação que 

possibilitam ou controlam a emergência do riso em uma dada formação discursiva, doravante 

FD. O projeto arqueológico de Foucault (2009a) analisa um conjunto de enunciados 

evidenciando suas particularidades e também suas regularidades. Desse modo, procuramos 

descrever as condições de emergência do riso nos discursos que selecionamos para análise, 

bem como a produção de sentido e correlações possíveis. Ainda, dialogando com a noção de 

enunciado foucaultiana, recorremos à noção de enunciado formulada por Bakhtin (2003), que 

permite pensar no riso como elo na cadeia de comunicação e como atitude responsiva de um 

sujeito em direção ao outro. 

Nessa direção de analisar as materialidades não verbais sob o aspecto discursivo, 

destacamos os estudos de Courtine (2013b). Suas pesquisas, influenciadas por Foucault, 

apresentam possibilidades para alargar a noção de enunciado e também nos oferece 

ferramentas para pensar na constituição de uma rede de imagens, em que os enunciados 

imagéticos se relacionam a outras imagens que constituem a memória coletiva dos sujeitos. 

Essa rede discursiva de imagens é denominada de intericonicidade. Outrossim, o autor 

acredita na “ideia do corpo expressivo, da existência de uma linguagem do corpo” 

(COURTINE, 2013b, p. 47) e desenvolve pesquisas acerca do corpo e do rosto como 

materialidade discursiva. Esse trajeto de pesquisa do autor nos impulsiona a analisar o riso 

como enunciado inscrito no corpo e no rosto dos sujeitos, como gesto discursivo. 

Ao falarmos na relação do riso e das relações de poder nos referimos à fase 

genealógica da obra de Foucault que nos fornece aparato para compreendermos que o poder é 

um exercício, um modo de comandar a ação dos outros sujeitos: ação de um sobre a ação do 

outro (FOUCAULT, 2010). Acreditamos que o riso como enunciado opera como estratégia de 

exercício de poder, pois em um diálogo, por exemplo, se queremos desqualificar o sujeito e os 

seus valores, podemos rir do enunciado proferido por esse sujeito. O riso desqualificador que 

emerge em direção ao outro sujeito é uma tentativa de controle sobre o discurso do outro. Nos 

dados selecionados observamos esse exercício de poder por meio dos tipos de riso. 

Concordamos com Orlandi (2012, p. 63) que, ao refletir sobre o caminho percorrido 

pelos estudos discursivos e os novos objetos e desafios que se colocam para essa disciplina na 

atualidade, afirma que “a imagem, como qualquer materialidade significante, também não é 

transparente. É materialidade. Tem seu modo de funcionamento. Interpreta-se”. Buscamos 

ampliar o olhar sobre os materiais não verbais, discutindo a importância da imagem no 

interior da AD francesa e de viés foucaultiano, como também evidenciamos as funções, as 
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formas e os efeitos de sentido dessas materialidades nos processos discursivos que constituem 

a linguagem e o sujeito. 

O corpus de nosso estudo é constituído por enunciados dispersos, ou melhor, é 

constituído por risos coletados na dispersão. Preocupamo-nos em selecionar risos 

relacionados a discursos variados com a finalidade de observar o funcionamento do riso 

enunciativo e que possibilitem compreender o processo que culminou na irrupção daquele riso 

e não outro em seu lugar. Após selecionar os dados, buscamos as regularidades voltadas para 

a materialidade do riso e seus efeitos de sentido e funções na enunciação.  

Inicialmente, coletamos risos de forma aleatória em diversos discursos que se 

materializam em comerciais e propagandas, entrevistas, videoclipes, programas diversos 

veiculados pela televisão aberta, jornais, tirinhas, filmes, programas institucionais e seriados 

correlacionados à diversas FDs. A partir da elaboração do segundo capítulo da tese, que trata do 

percurso histórico do riso, resolvemos delimitar a seleção do corpus às FDs política e religiosa. 

Assim, selecionamos, dentro do corpus previamente coletado, dados referentes a enunciações do 

riso referentes ao discurso político e religioso como regularidade enunciativa em meio à 

dispersão. A partir disso, também selecionamos dados do campo jurídico, pois são discursos que 

se relacionam tanto ao campo político quanto ao campo religioso, conforme verificamos nos 

dados analisados. Vale ressaltar que os dados não se limitam ao cenário brasileiro.  

Os dados foram coletados entre os anos de 2014 e 2017 a partir de nossas 

observações acerca da emergência do riso cotidianamente. As fontes de nosso corpus são sites 

da internet, em que a principal fonte é o site You Tube, uma plataforma em que os sujeitos 

podem postar vídeos sobre o tema que quiserem. Essa plataforma também contempla canais de 

imprensa, humorísticos, religiosos, entre outros. Devido à rapidez e ao volume de informações 

veiculadas por esse suporte, consideramos uma ferramenta de consulta válida para a coleta dos 

dados, cumprindo o objetivo desta pesquisa que busca analisar o riso em suas diversas irrupções. 

Ressaltamos que uma de nossas dificuldades nesta pesquisa foi justamente a coleta de dados, uma 

vez que visualizamos diversos tipos de riso emergirem nas situações cotidianas, mas por não ter 

como registar esses momentos não conseguimos ter acesso à maioria desses dados posteriormente. 

Assim, dentre os motivos pelos quais analisamos esses dados e não outros em seu lugar3 destaca-

se a dificuldade de ter acesso às imagens. Isso posto, o meio digital disponibiliza inúmeros risos 

enunciativos, possibilitando que esta pesquisa seja realizada. Os dados encontram-se em formato 

de vídeo, uma vez que buscamos estudar os risos em sua materialidade efetiva em uma dada 

condição de produção e, por isso, constam em Compacto Disc (CD).  

                                                           
3
 Outro motivo vincula-se ao recorte temático realizado a partir das FDs que se destacam no segundo capítulo 

desta pesquisa. 
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Analisamos nesta pesquisa um conjunto de dez dados, três pertencentes ao discurso 

religioso, quatro pertencentes ao campo político e três referentes à FD jurídica. Referente ao 

universo religioso, selecionamos o vídeo Criança ri durante programa religioso (Anexo A, 

2014). O riso presente nesse dado é enunciado em um programa televisivo religioso no qual o 

sujeito enunciador ri descontroladamente e prejudica o texto verbal que é a oração.  Em Papa ri 

com Jovem (Anexo B, 2015) vemos o encontro entre Papa Francisco e jovens fiéis de vários 

países. O riso emerge durante encontro promovido pelo Estado do Vaticano em que uma jovem 

brasileira que aproxima do Papa e interage com o pontífice e os dois sujeitos riem vigorosamente. 

Em Entrevista com Padre Fábio (Anexo C, 2014) veicula-se a entrevista concedida pelo Pe. Fábio 

de Mello ao programa “The Noite”, apresentado por Danilo Gentili. Esse programa de 

diversidades entrevista diversas personalidades e é voltado para o humor. Nessas condições, o riso 

emerge diversas vezes e podemos analisar que a cada irrupção há um novo riso, portanto um novo 

enunciado.  

Referente à FD política selecionamos Risos no debate eleitoral presidencial (Anexo 

D, 2014) que veicula dois blocos de um debate político de candidatos ao cargo de presidente da 

República brasileira em que emergem risos que produzem sentidos diversos nessas condições de 

produção. Em Risos em entrevista com candidata à presidência (Anexo E, 2014) a candidata 

Dilma Rousseff, após participar de um debate para discuta política, participa de entrevista para 

avaliar sua participação no debate e irrompem nessas condições risos diversos. Em O riso no 

discurso político do perdedor e do vencedor (Anexo F, 2014), vemos os discursos oficiais dos 

candidatos à presidência após a apuração dos votos nas urnas eletrônicas e nessas ocasiões 

irrompem risos enunciativos. Em O riso e o humor do Dep. Tiririca no discurso político 

(Anexo G, 2014) coletamos trechos das propagandas políticas eleitorais do candidato Tiririca 

para disputa ao cargo de Deputado Federal para analisar a relação entre o riso e o humor na 

política e seus efeitos de sentido ambivalentes.  

Referente ao discurso jurídico, selecionamos a reportagem Cadu ri durante audiência 

de julgamento (Anexo H, 2015) em que o réu Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, o Cadu, acusado 

de assassinar duas pessoas em Goiânia, ao participar de uma audiência no tribunal de justiça 

enuncia risos que desempenham a função de construir uma imagem relacionada à loucura do 

sujeito. O vídeo Jovem é advertida por rir durante audiência (Anexo I, 2013) veicula a 

audiência entre um juiz estadunidense e uma jovem acusada de transportar uma porção de drogas 

ilícita. No julgamento, a jovem brinca ri de forma constante e o juiz institui uma punição a ela, 

por entender que o riso e os demais enunciados estão inadequados e desrespeitosos. Em Ministra 

do STF ri durante entrevista (Anexo J, 2016) temos risos enunciados pela Ministra Carmén 
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Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e, nessas condições, os risos emergem e 

desempenham diversas funções. 

O trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro, cujo título é O enunciado 

e o riso, apresenta a teoria que sustenta nossa pesquisa. Destacamos nesse aparato teórico a 

noção de enunciado proposta por Bakhtin (2003), bem como levantamos a fundamentação que 

toma como pressupostos teóricos centrais as noções da Análise do Discurso de vertente 

francesa, bem como os estudos de Michel Foucault sobre o enunciado e também sobre as 

relações de poder. Recorremos a Foucault e a Courtine acerca dos estudos do corpo e de 

outras materialidades discursivas. Essas materialidades materializadas em imagens constituem 

uma rede de imagens que se inter-relacionam e constituem a memória discursiva. 

O segundo capítulo, O riso controlado e o controle pelo riso: um percurso 

histórico trata do riso sob a perspectiva histórica, delineando as funções e possíveis efeitos de 

sentido em cada período histórico que selecionamos para a discussão. Para tanto, nos 

baseamos nas obras de Alberti (2002), Bremmer e Roodenburg (2000) e, especialmente, em 

Minois (2003). Ainda trazemos para as reflexões os estudos de Bergson (2001) e Bakhtin 

(1999) acerca do riso e da função social. O objetivo é compreender as mudanças discursivas 

pelas quais o riso passa, destacando o constante controle que permeia esse gesto discursivo, 

bem como perceber regularidades do riso ao longo da história. 

No capítulo O riso como enunciado, buscamos analisar os risos coletados
4
, 

descrevemos as formas materializadas, as características e efeitos de sentido do riso nas FDs 

selecionadas. Delineamos as condições que possibilitaram a emergência desse enunciado, 

destacando o exercício da função enunciativa, a posição sujeito, os efeitos de sentido e as 

relações de poder relacionadas a cada tipo de riso. Também descrevemos algumas relações 

intericônicas e a relação entre o riso os outros enunciados que constituem a rede discursiva. 

Para realizar tais análises, recorremos ao arcabouço metodológico exposto nos capítulos 

anteriores.  

                                                           
4
 Optamos por desenvolver as análises apenas no terceiro capítulo, porque consideramos que tal procedimento 

metodológico auxilia no entendimento de nossa proposta de pesquisa, já que se trata de um corpus constituído 

por imagens em movimento que demandam uma descrição mais detalhada para compreensão. 
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CAPÍTULO 1 

O ENUNCIADO E O RISO 

 

 

„Há no rosto uma espécie de eloquência 

silenciosa que, não agindo, age contudo‟ [...]. 

O rosto seduz com a maior segurança, mais 

subtilmente ainda do que palavras.  

 

Jean-Jaques Courtine (1997) 

 

 

Objetivamos neste capítulo discutir a noção de enunciado para compreendermos 

como se dá o funcionamento das múltiplas materialidades no meio discursivo, para então 

analisar o riso e sua constituição como enunciado. Para iniciar, recorremos aos estudos de 

Saussure (1996), que inaugura a ciência cujo objeto é a língua, mas também abre espaço para 

os estudos acerca da linguagem e da exterioridade que a constitui. Também retomamos os 

escritos de Bakhtin/Volochinov (2006) e Bakhtin (2003), que destacam os aspectos sociais e 

históricos que constituem a linguagem e também a noção de enunciado. Além disso, 

mobilizamos os estudos de Pêcheux (1988; 1990a) que promovem uma nova maneira de 

observar a linguagem, tomando o discurso como objeto de análise, por meio do enunciado, 

construindo as bases para o estabelecimento da Análise do Discurso (doravante AD).  

Mobilizamos, ainda, a noção foucaultiana de enunciado (FOUCAULT, 2009), que 

possibilita a compreensão de que o enunciado pode ser constituído não apenas por signos 

linguísticos, mas por outras formas de registro, isto é, outras materialidades não verbais. 

Assim, procuramos, quando possível, estabelecer aproximações entre esses autores bem como 

destacar seus distanciamentos teóricos. Salientamos que os estudos de Bakhtin e Foucault, 

mesmo não pertencendo à Análise do Discurso, discutem concepções de enunciado e 

influenciam os estudos discursivos que constituem uma parte fundamental desta pesquisa.  

Ressaltamos que nosso objetivo é promover um diálogo, quando possível, entre as 

propostas das pesquisas bakhtinianas, pêcheuxtianas e foucaultianas acerca da concepção de 

enunciado. Ratificamos que as discussões realizadas, ao longo deste trabalho, não visam a 

equiparar todos os estudiosos e suas pesquisas, contudo buscamos evidenciar como o 

pensamento sobre a linguagem se enriquece com a contribuição de cada um desses 
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pesquisadores que viveram em contextos sócio-históricos distintos, bem como têm seus 

objetivos de pesquisa específicos. 

Assim como a noção de enunciado é a base das discussões desta pesquisa, 

evocamos a noção de exercício de poder sob a perspectiva foucaultiana (2010) para pensar na 

função do riso nas relações discursivas e na produção de sentidos. Depreendemos tais 

relações, analisando os enunciados em meio à dispersão, ou melhor, analisando os risos em 

dispersão.  

Por fim, recorremos aos estudos de Courtine (2013a) acerca da intericonidade. 

Consideramos que suas concepções instrumentalizam as análises sobre as materialidades não 

verbais e contribuem com a Análise do Discurso francesa para alargar suas bases teóricas e 

metodológicas, evidenciando uma nova ordem do olhar para enunciados semiológicos não 

verbais. Para iniciar essa tarefa, delimitamos o lugar de onde enunciamos e que constitui 

nosso campo de saber.  

 

1.1 Estudos da linguagem e do discurso 

O advento da Linguística como ciência da língua foi um marco para as Ciências 

Humanas. Sua instituição oficial ocorre em 1916 com a publicação dos estudos de Saussure, 

sob o título de Curso de linguística geral (1996)
5
, doravante CLG. Por isso, é essencial para 

pensarmos que o estudo da língua é o ponto de partida para que os estudos linguísticos 

avançassem até chegar à análise de materialidades não verbais que constituem a linguagem 

humana assim como os enunciados verbais. 

É preciso evidenciar que Saussure (1996) faz uma distinção entre língua, objeto de 

estudo da Linguística e a linguagem. A língua é descrita pelo autor como sistema de signos 

linguísticos. Todavia essa é uma definição que circunscreve a língua à análise de aspectos 

estruturais formais, voltados para o próprio sistema. Para o mestre genebrino, a língua é parte 

integrante da linguagem e, por uma escolha metodológica, Saussure elege a língua e não a 

linguagem como foco de estudo do CLG e justifica essa escolha: “[tomada] em seu todo, é 

multiforme e heteróclita [...] ela não se deixa classificar em nenhuma categoria de fatos 

humanos, pois não se sabe como inferir sua unidade” (SAUSSURE, 1996, p. 17). Essa 

amplitude da linguagem demarcada por Saussure naquela época ainda é uma dificuldade 

encontrada por diversos pesquisadores, justamente pela multiplicidade de materialidades que 

                                                           
5
 Referimo-nos exclusivamente à teoria linguística elabora na obra supracitada, desconsiderando questões que 

envolvam sua autoria.  
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ela pode adquirir, enquanto a língua não possui essa característica de ser multiforme. 

Conforme afirma Fiorin (2013, p. 100),  

 

[c]om o conceito de língua, estabelece-se a primazia do sistema sobre a variabilidade 

infinita de atos de linguagem, a precedência da virtualidade sobre a realização. 

Muitos pontos de vista são legítimos no estudo da linguagem. O objeto língua é 

fruto de uma decisão epistemológica, ou seja, é um objeto criado a partir de uma 

perspectiva. 
 

Portanto, a escolha de Saussure cumpre com o objetivo de estabelecer o objeto da 

Linguística e inaugurar uma ciência específica acerca desse objeto de saber. Por isso, não 

devemos desprestigiar os estudos saussurianos que emergiram em meio à formalidade do 

Positivismo, que era o modelo científico pungente. Essa demarcação entre língua e 

linguagem, contudo, não é adequada para abarcar as diversas materialidades linguísticas 

existentes, inclusive o riso. Outras limitações dos estudos saussurianos já foram elencadas por 

autores como Pêcheux e Bakhtin e delas também falamos neste trabalho. No entanto, tais 

limitações não desqualificam os postulados saussurianos, porque o recorte metodológico 

realizado foi necessário, como ora afirmamos. 

Ante as limitações, há que se destacar os aspectos positivos do estudo saussuriano, 

que estabelece a noção de língua como fenômeno social. A língua, como objeto de análise da 

linguística, é um fenômeno coletivo a que os falantes têm acesso e do qual se apropriam sem a 

perspectiva de modificá-la ou de atribuir distintos efeitos de sentido relacionados às situações 

enunciativas. Confirmamos nosso entendimento retomando as palavras de Saussure (1996, p. 

22): “[a] língua não constitui, pois, função do falante: é o produto que o indivíduo registra 

passivamente; não supõe jamais uma premeditação, e a reflexão nela intervém somente para a 

atividade de classificação”. Assim, mesmo sendo coletiva, a língua é exterior ao sujeito, que 

não interfere na língua e ela, tampouco, pode constituir o sujeito, subjetivando-o e 

construindo seus valores sociais. Não há uma troca mútua entre o sujeito e a língua, já que 

Saussure estabelece um sistema estrutural imutável, ou seja, ela “é parte social da linguagem, 

exterior ao indivíduo, que, por si só, não pode nem criá-la nem modificá-la” (SAUSSURE, 

1996, p. 22). 

A língua é um sistema que se estabelece a partir da noção saussuriana de signo 

linguístico, resultante da união arbitrária entre “um significado e um significante”, conforme 

consta no CLG (SAUSSURE, 1996, p. 80-81). A noção de signo linguístico está estreitamente 

relacionada à noção de significado. O signo, nessa concepção, apresenta pouca possibilidade 

de ser moldado por elementos como a história e o sujeito, pois esses elementos são exteriores 
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à língua e o autor considera que o valor do signo está constituído no interior do próprio 

sistema.  

A língua “é um fenômeno inteiramente psíquico, seguido, por sua vez, de um 

processo fisiológico” (SAUSSURE, 1996, p. 19). Desse modo, para que a língua tenha 

existência material, é preciso que ela seja escrita ou falada. Essas duas formas de realização 

linguística são distintas, por isso, é possível compreender que a proposta saussuriana concebe 

uma noção de língua que não apresenta uma substância específica, isto é, uma materialidade 

unívoca (MARQUES; FERNANDES, 2013). Vemos, então, que a escrita e a fala são formas 

de representar a língua e não a própria língua. Assim, são múltiplas as materialidades por 

meio das quais se pode chegar à língua e que também compõem a linguagem. O riso, 

portanto, é entendido neste trabalho como materialidade da linguagem. Em outras palavras, a 

língua é “possuidora de dada forma” (MARQUES; FERNANDES, 2013, p. 190) e a 

linguagem é multiforme, possuidora de diversas formas. Isso quer dizer que o riso integra a 

linguagem e, em conjunto com a língua, constituem a comunicação humana.   

Acrescentamos ainda outra perspectiva sobre a qual há ampla discussão no interior 

dos estudos linguísticos: a língua de sinais. A língua de sinais integra aspectos exteriores à 

língua como sistema advinda do CLG, tais como os gestos, as expressões corporais e a faciais. 

Recorremos ao exemplo da língua de sinais para ratificar que há outra materialidade para a 

língua que não seja a escrita e a fala, pois a língua de sinais tem especificidades e é 

constituída por signos gestuais e faciais. Sabemos que o CLG (1996), retratou os elementos 

exteriores que constituem a língua, como os valores sociais, a história e a subjetividade do 

sujeito, porém, por questões epistemológicas, não os incluiu na noção de língua. Todavia, 

esses elementos inerentes à linguagem são tão importantes que o mestre genebrino não pôde 

deixar de mencioná-los e incluí-los aos seus estudos quando se refere à distinção entre langue 

(social) e parole (individual), ou seja, Saussure explicita a existência da linguagem, bem 

como do mundo semiótico e também do sujeito, mas abstém-se de analisá-los por perceber 

sua complexidade para aquele estudo científico.  

É preciso destacar que quando o CLG (1996) estabelece o chamado “corte 

saussuriano” e define a língua como objeto de estudo da Linguística e deixa descoberto o 

estudo de outras formas de linguagem, por isso, “Saussure anuncia a necessidade do advento 

de uma „semiologia‟” (PIOVEZANI, 2008, p. 35). A semiologia seria concebida como 

“ciência que estude a vida dos signos da vida social” (SAUSSURE, 1996, p. 24), isto é, há a 

necessidade de analisar o signo em seu efetivo uso, pois a língua é semiológica e tem 
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existência em relação a outros sistemas citados pelo autor como os costumes e os ritos. No 

entanto, esse projeto não é desenvolvido porque  

 

[d]iante da necessidade de fixação de limites, especialmente levando em 

consideração o paradigma científico positivista (formalista e normativo), Saussure 

embrenha-se nos fatos da língua propriamente dita e a situa como pertencente à 

Semiologia, uma ciência que viria a estudar os signos gerais no seio da sociedade. A 

Linguística, como parte dessa ciência geral, nasce para estudar a língua verbal 

humana em detrimento de outra Linguística, a da fala, de caráter secundário, uma 

vez que seria impossível reunir as duas faces sob o mesmo ponto de vista 

(MARQUEZ; FERNANDES 2013, p. 190). 

 

Diante do exposto, é possível inferir que além de ser a obra que estabelece a 

Linguística como ciência, a obra saussuriana abre um campo vasto para que outros 

pesquisadores da linguagem possam ampliar e repensar algumas das noções apresentadas no 

CLG (SAUSSURE, 1996), como vemos a seguir ao explicitarmos os estudos bakhtinianos.  

 

1.1.1 Bakhtin e os estudos da linguagem 

Destacamos os estudos do círculo bakhtiniano, em especial a obra Marxismo e 

filosofia da linguagem (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006), pois ela toma como parâmetro os 

escritos do CLG, não para criticá-lo diretamente, mas para evidenciar as lacunas deixadas pela 

teoria denominada por Bakhtin de objetivismo abstrato. 

Então, para compor uma perspectiva teórica acerca da linguagem, 

Bakhtin/Volochinov (2006) elenca problemas encontrados nas concepções do CLG e propõe 

mudanças epistemológicas e metodológicas. Isso porque, para o autor russo, o foco dos 

estudos da linguagem são os modos de comunicação humana e quer refletir sobre o processo 

enunciativo e todos os elementos que envolvem essa função comunicativa. Para isso, propõe 

repensar a noção de língua. De acordo com Yaguello (1996, p. 15),  

 

Bakhtin coloca, em primeiro lugar, a questão dos dados reais da linguística, da 

natureza social dos fatos da língua. A língua é, como para Saussure, um fato social, 

cuja existência se funda nas necessidades da comunicação. Mas, ao contrário da 

linguística unificante de Saussure e seus herdeiros, que faz da língua o objeto 

abstrato ideal, que se consagra a ela como sistema sincrônico homogêneo e rejeita 

suas manifestações individuais, Bakhtin, por sua vez, valoriza justamente a fala, a 

enunciação, e afirma sua natureza social, não individual: a fala está 

indissoluvelmente ligada às condições da comunicação, que, por sua vez, estão 

sempre ligadas às estruturas sociais.  

 

Assim, uma das contribuições da obra do círculo bakhtiniano é compreender que a 

língua está a serviço de uma esfera maior, que é a comunicação humana. Bakhtin/Volochinov 
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(2006) investigam as manifestações individuais para analisar todos os elementos que estão 

participando efetivamente do processo enunciativo que pode emergir sob outras 

materialidades. Esse entendimento coloca em discussão a noção de signo, antes concebido por 

Saussure (1996) como uma união arbitrária entre o significante e o significado, sendo o 

significado pouco maleável do ponto de vista da produção de sentido constituído na interação 

cotidiana entre os sujeitos. 

De acordo com Bakhtin/Volochinov (2006), o signo tem uma significação 

maleável, chamada de tema. O tema da enunciação está estritamente ligado às condições 

sociais e históricas imediatas ao ato de linguagem. A língua é constituída pela ideologia do 

cotidiano e pela história. Isso quer dizer que a língua é permeada por valores e sentidos que se 

modificam ao longo da história e incidem nos mínimos campos da vida social dos sujeitos. 

Por essas razões, a denominação de signo ideológico está mais apropriada à nossa perspectiva 

em contraposição a signo linguístico. 

A noção de signo ideológico revela que Bakhtin/Volochinov (2006) consideram o 

estudo da linguagem como um todo de comunicação e não apenas a língua como sistema 

abstrato, isto é, importa a função comunicativa da língua. Entendemos que a linguagem 

(parole), que Saussure afirmou não poder ser estudada naquele momento por seu caráter 

amplo e heteróclito e, por isso mesmo, de difícil análise, para o círculo bakhtiniano é 

justamente aquilo que vem enriquecendo os estudos linguísticos. O signo, então, é o lugar 

onde a ideologia se materializa. Esse, por sua vez, se materializa durante o processo de 

interação social, ou melhor, durante o processo de comunicação entre os sujeitos 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006). Dessa forma, o sentido está relacionado tanto ao 

momento histórico quanto aos sujeitos falantes envolvidos no processo de interação. A 

posição de Bakhtin/Volochinov (2006) coloca o sujeito como um dos fundamentos da 

produção de sentido da linguagem e não mais como um indivíduo passivo.  

Os estudos bakhtinianos revolucionam a maneira como analisamos os processos de 

produção dos sentidos, agora não mais como algo dado a priori, mas construído durante o 

processo de interação. Nas palavras de Bakhtin/Volochinov (2006, p. 32), “os signos só 

emergem, decididamente, do processo de interação entre uma consciência individual e uma 

outra” e continua: “realizando-se no processo da relação social, todo signo ideológico, e 

portanto também o signo linguístico, vê-se marcado pelo horizonte social de época e de um 

grupo social determinados” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p. 43). Percebemos que os 

autores delineiam uma dimensão histórica para a língua, o que corrobora a mutabilidade da 

língua, diferentemente do que depreendemos no CLG (1996).  
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O conceito de signo ideológico abre uma discussão acerca da materialidade da 

linguagem. Na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, Bakhtin/Volochinov (2006), 

afirmam que a palavra é o signo por excelência, porém, até chegar a esse entendimento, há em 

seus escritos uma discussão que relaciona a ideologia ao mundo simbólico. De acordo com 

Castro (2006, p. 18), nessa ponderação de Bakhtin “havia uma previsão de que enunciados de 

uma maneira geral não precisam estar necessariamente materializados apenas em palavras”. A 

afirmação de Castro corrobora a proposta desta pesquisa em analisar o riso como enunciado, 

constituído por uma materialidade semiológica não verbal. De acordo com 

Bakhtin/Volochinov (2006, p. 30),  

 

[os] signos também são objetos naturais, específicos e, como vimos, todo produto 

natural, tecnológico ou de consumo pode tornar-se um signo e adquirir, assim, um 

sentido que ultrapasse suas próprias particularidades. Um signo não existe apenas 

como parte de uma realidade; ele também reflete e refrata uma oura. Ele pode 

distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um ponto de vista específico, 

etc. Todo signo está sujeito aos critérios de avaliação ideológica (isto é, o 

verdadeiro, falso, correto, justificado, bom, etc.) o domínio do ideológico coincide 

com o domínio dos signos: são mutuamente correspondentes. Ali onde o signo se 

encontra, encontra-se também o ideológico. Tudo que é ideológico possui um valor 

semiótico. 

 

Mesmo considerando a palavra, isto é, a língua formal, como o signo mais 

relevante, as outras materialidades que constituem o sistema comunicação são tão importantes 

quanto a língua. Para Yaguello (1996, p. 15), a obra do Círculo bakhtiniano propõe que “a 

comunicação verbal é inseparável das outras formas de comunicação”, desse modo, todas as 

materialidades semiológicas verbais e não verbais, desde que estejam inseridas em condições 

históricas e ideológicas, têm relevância para os estudos da linguagem.  

Bakhtin/Volochinov (2006) afirmam que os valores do cotidiano podem ser 

percebidos em qualquer instrumento de produção, ferramenta ou corpo físico, isto é, qualquer 

materialidade pode se tornar um signo, desde que nela possa ser percebida a incidência da 

ideologia. Esses valores não são concebidos sob o aspecto individual, mas atribuídos 

socialmente, pois os sujeitos partilham os mesmos valores para poderem reconhecer o signo e 

seu sentido dentro de condições históricas. Podemos inferir que o riso como materialidade 

pode produzir sentidos no decorrer do processo histórico e, desse, modo, ser depreendido 

como um signo partilhado pelos sujeitos, constituindo-se como material semiológico não 

verbal sobre o qual podemos ver funcionar os valores discursivos. 
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Não devemos confundir o signo ideológico de natureza semiológica não verbal com 

um sinal. Para tanto, a distinção estabelecida pela obra bakhtiniana entre signo e sinal torna-se 

relevante. Em outras palavras (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p. 94-95), 

 

[o] processo de descodificação não deve, em nenhum caso, ser confundido com o 

processo de identificação. Trata-se de dois processos profundamente distintos. O 

signo é descodificado; só o sinal é identificado. O sinal é uma entidade de conteúdo 

imutável [...]. O sinal não pertence ao domínio da ideologia. [...] Enquanto uma 

forma linguística for apenas um sinal e for percebida pelo receptor somente como 

tal, ela não terá para ele nenhum valor linguístico. [...] Assim, o elemento que torna 

a forma linguística um signo não é a sua identidade como sinal, mas sua mobilidade 

específica; da mesma forma que aquilo que constitui a descodificação da forma 

linguística não é o reconhecimento do sinal, mas a compreensão da palavra no seu 

sentido particular, isto é, a apreensão da orientação que é conferida à palavra por um 

contexto e uma situação precisos, uma orientação no sentido da evolução e não do 

imobilismo. 
 

A partir desse dito, compreendemos que o sinal é apenas identificado pelo sujeito, 

não é interpretado e, por isso, não tem valor ideológico. O signo, por sua vez, está envolto na 

e pela ideologia, tem valor na cadeia de comunicação humana e pode ser descodificado, isto é, 

pode ser interpretado pelos sujeitos sociais e produzir sentidos diferentes em cada situação de 

interação.  

A palavra escrita, assim como as outras materialidades da linguagem, é apenas um 

sinal quando não está inserida em situações enunciativas. Do mesmo modo, o riso, fora de 

suas condições de produção, pode ser um sinal, assim como a palavra descontextualizada. 

Porém, o riso que irrompe em dadas condições não é apenas um sinal que apresenta um único 

significado, pois tem um valor discursivo construído ao longo da história no processo 

enunciativo e exerce funções, mobiliza sentidos no processo discursivo. Portanto, a palavra e 

o riso podem ser sinais, fora da enunciação, e podem ser signos, dentro da interação. Por 

conseguinte, privilegiar a língua verbal em relação às materialidades não verbais é um 

entendimento que diverge da proposta bakhtiniana, quando ressalta que o signo ideológico 

tem valor cultural e histórico e apresenta um processo de formação “seja qual for a natureza 

de seu material significante” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p. 36).  

Acerca da discussão proposta por Bakhtin sobre o signo e o sinal, podemos 

mobilizar como exemplo a tela Mona Lisa (ou La Gioconda), obra do pintor Leonardo da 

Vinci, criada no século XVI. Vemos que o riso materializado na face da mulher que está 

retratada na pintura pode ser compreendido como um sinal que está descontextualizado. 

Porém, os sujeitos se empenham em interpretar esse riso, atribuir um sentido a ele, elaborando 

situações de produção acerca daquele riso que emergiu. A partir dessa contextualização 
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podemos analisá-lo como signo, assim como ocorre com os signos verbais. O riso de Mona 

Lisa, como observamos na materialidade da 

Figura 01
6
, constitui a memória discursiva 

dos sujeitos sociais. 

Os signos têm valor cultural que 

decorre de sua inserção no processo de 

interação. Por isso, “a atribuição de sentido 

a um objeto (a uma palavra) não é uma 

operação de etiquetagem, mas sim o 

produto de uma relação que cada indivíduo, 

cada locutor constrói” (FAÏTA, 2005, p. 

149). Tais relações de sentido, no entanto, 

não são exclusivas da palavra, mas também 

são atribuídas aos diversos tipos de 

linguagem. Para o autor russo, a língua está em constante movimento e se funde à noção de 

discurso. Essa noção é um dos fundamentos para se pensar na linguagem. Todavia, é somente 

na obra Problemas da poética de Dostoiévski que o autor explicita a distinção entre língua e 

discurso:  

 

[i]ntitulamos este capítulo „O discurso em Doistoiévski‟ porque temos em vista o 

discurso, ou seja, a língua viva e não a língua como objeto da linguística, obtido por 

meio de uma abstração absolutamente legítima e necessária de alguns aspectos da 

vida concreta do discurso (BAKHTIN, 1997, p. 181).  

 

Esse trecho reitera a valor da interação para o projeto bakhtiniano, pois seu objetivo 

é analisar a linguagem em realizações concretas, isto é, em uma situação enunciativa, 

mobilizando os valores históricos, sociais e ideológicos. Decorre daí o entendimento do autor 

acerca da noção de discurso. Percebemos, mais uma vez, a preocupação de Bakhtin em 

distanciar-se da linguística estruturalista do CLG (1996). De acordo com Rodrigues (2005, p. 

156), “a língua, vista como discurso, não pode ser dissociada de seus falantes, de seus atos, 

das esferas sociais, dos valores ideológicos”.  

O discurso “só pode existir de fato na forma de enunciações concretas de 

determinados falantes, sujeitos do discurso. O discurso sempre está fundido em forma de 

enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso” (BAKHTIN, 2003, p. 274). 

                                                           
6
 Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br/artes/mona-lisa.htm. Acesso em 09 de fev. de 2017. 

Figura 01. Mona Lisa, Leonardo da Vinci, século XVI. 
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Assim, língua, discurso e enunciado estão inevitavelmente relacionados, pois um constitui o 

outro. O enunciado, por sua vez, é materializado por meio de signos ideológicos que são 

mobilizados pelos sujeitos e também são constituídos pelos discursos. 

A linguagem para Bakhtin é pensada na perspectiva dialógica, dessa forma, o 

centro de suas investigações é a interação humana, processo que ocorre unicamente por meio 

de enunciados. De acordo com Fiorin (2008, p. 19), “todos os enunciados no processo de 

comunicação, independentemente de sua dimensão são dialógicos” e são diversificados tais 

como são as esferas de atividade humana, isto é, as formas da enunciação são tão variadas 

quanto as situações em que podem emergir. Assim, de acordo com Bakhtin (2003, p. 279), “o 

enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas”. 

Então, é a situação de interação que possibilita a irrupção do enunciado. Bakhtin (2003) 

reafirma que seu entendimento de análise da linguagem parte do discurso em movimento que 

ocorre por meio dos enunciados. A partir dessas considerações, é fundamental entender as 

características do enunciado elaboradas por Bakhtin e seu Círculo. 

De acordo com Bakhtin, o enunciado é “a unidade real da comunicação verbal” 

(BAKHTIN, 2003, p. 287). Não se pode confundir o enunciado com as unidades da língua, do 

ponto de vista morfossintático. Essa é uma distinção importante e que possibilita a perspectiva 

que adotamos neste trabalho, porque se o enunciado não é somente da ordem da língua, mas 

pertencente à ordem social e à ideológica, ou seja, é da ordem das relações discursivas. Desse 

modo, as materialidades não verbais são passíveis de serem compreendidas como enunciados 

e não apenas o material verbal. Esse entendimento, como veremos adiante, também é 

percebido na obra foucaultiana ao tratar da materialidade do enunciado. Nesse sentido, um 

diálogo pode ser estabelecido entre esses autores.  

Bakhtin (2003) afirma que uma frase não é um enunciado somente pelo fato de ser 

composto por unidades da língua:  

 

as unidades da língua são neutras, enquanto os enunciados carregam emoções, juízos 

de valor, paixões. [...] As unidades da língua, sendo entidades potenciais, têm 

significação, que é depreendida da relação com outras unidades da mesma língua. 

[...] Os enunciados têm sentido, que é sempre da ordem dialógica (FIORIN, 2008, p. 

23). 

 

Entendido dessa maneira, o enunciado apresenta efeitos de sentido depreendidos 

das relações dialógicas. Por isso, uma frase, assim como outros signos ideológicos, tem a 

potencialidade de tornar-se enunciado. Partindo desse princípio, a obra bakhtiniana estabelece 

condições para que as unidades da língua em funcionamento possam ser analisadas como 
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enunciados na cadeia da comunicação. Inicialmente, o enunciado tem sempre um autor, que 

ao enunciar, utilizando a linguagem, emite seus valores. Bakhtin (2003) define, portanto, que 

as unidades da língua não pertencem a priori ao sujeito, podem ser proferidas por qualquer 

sujeito, no entanto, enquanto não são enunciadas, são neutras. Já os enunciados estão 

inevitavelmente ligados ao sujeito enunciador e às condições em que foram proferidos. 

Assim, o enunciado está carregado de valores sociais, de julgamentos e mobilizam efeitos de 

sentido.  

Outro aspecto relevante ao nos remetermos ao pensamento bakhtiniano refere-se ao 

fato de o enunciado ser direcionado a um interlocutor, uma vez que ele não só é produzido por 

um sujeito, mas sempre se direciona a outro sujeito, revelando a preocupação do autor em 

desenvolver uma noção que abarque a dinâmica da enunciação como processo vivo, 

porquanto “a língua penetra na vida através dos enunciados concretos que a realizam, e é 

através dos enunciados concretos que a vida penetra na língua” (BAKHTIN, 2003, p. 282). 

Esse posicionamento ratifica o dialogismo como pressuposto discursivo. 

Ao se direcionar ao outro no âmbito discursivo-social, o enunciado objetiva uma 

resposta do sujeito, isso ocorre porque o enunciado é prenhe de resposta. Bakhtin (2003, p. 

290) afirma que essa é outra característica do enunciado, pois  

 

o ouvinte que recebe e compreende a significação (linguística) de um discurso adota 

simultaneamente, para com este discurso, uma atitude responsiva ativa: ele 

concorda ou discorda (total ou parcialmente), completa, adapta, apronta-se para 

executar, etc., e esta atitude do ouvinte está em elaboração constante durante todo o 

processo de audição e de compreensão desde o início do discurso, as vezes já nas 

primeiras palavras emitidas pelo locutor. A compreensão de uma fala viva, de um 

enunciado vivo é sempre acompanhada de uma atitude responsiva ativa (conquanto 

o grau desta atividade seja muito variável); toda compreensão é prenhe de resposta 

e, de uma forma ou de outra, forçosamente a produzir: o ouvinte torna-se o locutor.  

 

Esse aspecto de responsividade do enunciado relaciona-se à interpretação por parte 

do interlocutor que tem a disposição em responder ativamente ao tema da enunciação. 

Inferimos que o riso é um enunciado que emerge nessa relação de responsividade, dado que 

quando o sujeito ri como resposta a um enunciado precedente, leva-se em conta o tema da 

enunciação, o sujeito para quem o riso se dirige as condições de produção. Por outro lado, o 

riso também suscita uma atitude responsiva. As características listadas por Bakhtin (2003) se 

integram e estão imbricadas visando a evidenciar a vivacidade da comunicação e de todo o 

processo interacional.  

Em continuidade ao seu projeto teórico, Bakhtin (2003) afirma que o enunciado não 

é isolado e não existe independente de outros enunciados, porque ele é um elo na cadeia de 
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comunicação. Desse modo, um enunciado depende de outros para existir e até mesmo para 

produzir sentido, uma vez que todos são respostas a outros precedentes. De acordo com 

Bakhtin (2003, p. 297), 

 

[o]s enunciados não são indiferentes entre si nem se bastam cada um a si mesmos; 

uns conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos outros. Esses reflexos 

mútuos lhes determinam o caráter. Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias 

de outros enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de 

comunicação discursiva. Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma 

resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo: ela os rejeita, 

confirma completa, baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de certo modo 

os leva em conta.  

 

O interlocutor, ao compreender o enunciado, já está se preparando para uma 

resposta, pois “a compreensão responsiva nada mais é senão a fase inicial e preparatória para 

uma resposta (seja qual for a forma de sua realização)” (BAKHTIN, 2003, p. 291). Podemos 

inferir que a resposta do interlocutor será também um enunciado, porque o enunciado suscita 

ou solicita uma resposta ativa. Sob a égide do pensamento bakhtiniano um gesto, por menor 

que seja, pode ser uma resposta ativa ao enunciado verbal, seja um riso, um choro, um abraço, 

um aplauso ou uma vaia. Dessa maneira, não é necessário que se tenha uma materialidade 

verbal para se constituir enunciado. É possível, portanto, que o enunciado tenha material 

semiológico não verbal.  

Entre os atributos do enunciado, discutidos por Bakhtin (2003), cabe ressaltar o 

acabamento. Essa característica funciona como mecanismo que torna possível a alternância 

entre os sujeitos falantes. Porém, o acabamento não é rígido e não encerra o processo de 

interação em definitivo. O acabamento é transitório, visando a para permitir que os 

interlocutores tenham uma atitude responsiva sobre o que foi enunciado pelo outro. Nas 

palavras de Bakhtin (2003, p. 294), “cada réplica, por mais breve e fragmentada que seja, 

possui um acabamento específico que expressa a posição do locutor, sendo possível 

responder, sendo possível tomar, com relação a essa réplica, uma posição responsiva”. É 

relevante o fato de que o riso, em dadas condições, pode ser uma réplica a um enunciado 

verbal precedente, por exemplo. 

Discutir tais características do enunciado possibilita compreender que essa noção 

está interligada à exterioridade da linguagem, isto é, voltada para o discurso e relacionada aos 

aspectos históricos e sociais. Desse modo, a análise não está relegada exclusivamente a 

questões gramaticais ou fraseológicas de cunho descritivo-classificatório, mas, sobretudo, 

interpretativo-discursivo. Entendemos, portanto, de acordo com o pensamento bakhtiniano, 
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que “as diversas esferas da atividade humana estão relacionadas com a linguagem, ou seja, o 

enunciado na esfera do discurso é uma unidade da comunicação humana e não somente uma 

sentença inscrita na gramática” (CAMPOS-TOSCANO, 2009, p. 31).  

O enunciado deve apresentar uma materialidade que pode ser repetível, contudo, 

por estar irremediavelmente relacionado às condições de sua irrupção, cada enunciado torna-

se um acontecimento, em outras palavras,  

 

ao conceber o enunciado como concreto e único, Bakhtin acentua a noção de 

acontecimento, de evento, ou seja, cada enunciado só pode ocorrer uma única vez, 

pois sempre há um novo enunciado emitido em outra situação espaço-temporal, com 

outros valores sociais, o que caracteriza a linguagem como social (CAMPOS-

TOSCANO, 2009, p. 32).  

 

Assim, decididamente a reflexão acerca da linguagem incorpora o processo 

histórico e também social da enunciação. Percebemos uma mudança de enfoque nos estudos 

da linguagem não estão apenas voltados para a interioridade ou para a consciência, mas para a 

exterioridade, para a enunciação. Nessa perspectiva, a linguagem é multiforme e amplamente 

mutável, capaz de produzir sentidos conforme se estabelecem as interações humanas por meio 

dos enunciados.  

As pesquisas bakhtinianas priorizam a situação social e os sujeitos envolvidos no 

processo de interação por meio de enunciados, sendo nessas relações que o tema da 

enunciação, isto é, o sentido da palavra é construído e refere-se ao efeito que se constrói no 

processo de interação. Tal tema é também discutido por autores como Rodrigues (2005, p. 

160), que afirma: 

 

a noção de enunciado concebe a situação social (ou dimensão extraverbal) não como 

algo externo ao enunciado, uma unidade maior que o envolveria, mas como um 

elemento constitutivo. Sem essa dimensão, pode-se dizer que se está diante do texto-

sistema. Essa posição não subestima a dimensão verbal (ou outro material 

semiológico) do enunciado, uma vez que sem uma expressão material semiológica já 

não se está também mais diante de um enunciado, mas de um fenômeno natural, não 

sígnico. A problemática levantada é que a noção de enunciado como um todo de 

sentido não se limita apenas a uma dimensão linguística. Para além de uma parte 

verbal expressa (exprimida, materializada), fazem parte do enunciado, como 

elementos necessários a sua constituição e à compreensão do seu sentido, outros 

aspectos constitutivos compõem a sua dimensão constitutiva.  

 

Assim, a autora confirma que as diversas materialidades, isto é, os materiais 

sígnicos não verbais têm a capacidade instituir-se como enunciado. Portanto, a autora admite 

que o enunciado, sob a perspectiva bakhtiniana, pode irromper sob materialidades 

semiológicas que não sejam exclusivamente verbais. A proposta de Bakhtin fornece subsídios 
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para descrição e análise do riso como enunciado que constitui os processos discursivos, 

responde ou refuta outros enunciados e produz sentidos na interação. Ainda, concordamos 

com a proposta bakhtiniana ao afirmar que:  

 

os enunciados não são indiferentes uns aos outros nem são auto-suficientes; 

conhecem-se uns aos outros, refletem-se mutuamente. [...] O enunciado está repleto 

dos ecos e lembranças de outros enunciados, aos quais está vinculado no interior de 

uma esfera comum da comunicação verbal. O enunciado deve ser considerado acima 

de tudo como uma resposta a enunciados anteriores dentro de uma das esferas 

(BAKHTIN, 2003, p. 316). 

 

Ao apresentar as características do enunciado pode parecer que, à primeira vista, 

Bakhtin (2003) refere-se somente à língua como sistema, isto é, aos textos orais ou escritos, 

formalizados em palavras, frases ou orações. Todavia, pensando na perspectiva de que um 

enunciado tem materialidade, entende-se que ela não precisa ser da ordem da língua, mas da 

linguagem, que inclui gestos, cores, símbolos, risos dentre outros signos. A noção de 

enunciado não pode se limitar a uma frase ou a um texto. Parece-nos prudente apresentar as 

palavras de Castro (2006, p. 18, grifo do autor) que corroboram o que ora afirmamos: 

 

Até chegar à palavra, Volochinov
7
 faz toda uma digressão sobre o que poderia, a 

rigor, no espaço social, passar a fazer parte no mundo simbólico. Para falar disso ele 

vai exemplificar dizendo que de certa maneira, quase tudo é passível de se 

transformar em signo, passando, a partir dessa possibilidade e nascimento, a 

representar e cumprir determinados papéis de valor e conteúdo no meio social. Ele 

lembra, nesse sentido, que podem passar a ter valor de signo [...] toda a sorte de 

objetos, desde os naturais até os produtos de consumo e instrumentos de maneira 

geral. [...] enunciados de uma maneira geral não precisam estar necessariamente 

materializados apenas em palavras. 

 

Os enunciados podem irromper em múltiplas materialidades que se adequem à 

enunciação. É preciso, portanto, alargar as bases da proposta bakhtiniana e admitir a 

necessidade de estudar os enunciados semiológicos não verbais e “nesse sentido, as esferas de 

uso da linguagem podem ser dialogicamente configuradas em função do sistema de signos 

que as realizam” (MACHADO, 2008, p. 165). É possível perceber que um dos focos de 

Bakhtin é o estudo do enunciado que envolve também a noção de discurso.  

As propostas que discutimos até aqui tem suas especificidades e constroem um 

caminho teórico que visa a estudar a linguagem sob enfoques diversos que contribuem para a 

formação do arcabouço teórico da AD francesa. A obra saussuriana, por exemplo, pode 

engendrar discussões acerca da linguagem no interior da Análise do Discurso de vertente 
                                                           
7
 O autor atribui a autoria da obra Marxismo e filosofia da Linguagem (2006) a Volochinov e destaca a 

participação dos integrantes do círculo de Bakhtin nas obras publicadas.  
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francesa, disciplina construída por Michel Pêcheux, que também tem a Linguística advinda de 

Saussure em suas bases estruturais. Todavia, a proposta pêcheuxtiana explicita algumas 

diferenças em relação ao projeto do mestre genebrino, pois promove não só certo 

distanciamento entre a AD e Linguística Estruturalista, mas ao mesmo tempo, revê noções 

que constam no CLG (1996). Para continuar essa discussão, apresentamos uma síntese do 

projeto pêcheuxtiano que alarga os horizontes do estudo da linguagem e seus aspectos 

constitutivos. Isso ocorre porque a AD incorpora a história, as condições de produção e o 

papel do sujeito nos processos de emergência de discursos e de instauração dos efeitos de 

sentido na construção da subjetividade. Sobre esses aspectos acerca do estudo do discurso 

tratamos a seguir. 

 

1.2 A análise do discurso 

O projeto da AD surge na França no final da década de 1960, a partir dos 

postulados de Michel Pêcheux e seu círculo. Essa disciplina se incumbe de estabelecer a 

relação inerente entre a língua e a exterioridade, em perspectiva diferente do que propôs o 

CLG (1996). De acordo com Carvalho (2009, p. 76),  

 

[a]s noções saussurianas mostram os filtros que diferem o que está dentro/fora da 

língua presentes no conceito de língua: enquanto sistema de signos – nível interno – 

e enquanto instituição social – nível externo. A Análise do Discurso surge a partir 

deste desconforto que essa noção, dentre outras, trouxe a Michel Pêcheux: será 

mesmo isso o suficiente para explicar os fenômenos da língua? A nova disciplina 

interpela e contesta a Linguística para se fundar enquanto saber científico.  

 

A AD visa a entender os fenômenos que envolvem a linguagem, que é uma maneira 

mais abrangente de comunicação humana e que também inclui a língua. Desse modo, essa 

nova ciência reformula o entendimento de língua e de linguagem provenientes do CLG 

(1996). Sobre essa possibilidade de revisão da Linguística, Gadet e Pêcheux (2004, p. 55) 

esclarecem que “Saussure constitui, direta ou indiretamente, a pedra de toque de todas as 

escolas de linguísticas atuais, o seu ponto de partida crítico. Em nome de Saussure, os 

linguistas se dividem, porque o próprio Saussure carrega em si essa divisão”. Assim, se o 

CLG (1996) não pôde abarcar todos os componentes que tornam a linguagem um todo 

complexo, visto que não trabalha, por exemplo, com a perspectiva histórica, a AD francesa se 

incumbe de desenvolver essa tarefa. Nas palavras de Santos (2013, p. 217), os escritos iniciais 

da AD proposta por Pêcheux esboçam  
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alguns conceitos primordiais que distanciavam a AD da linguística, criticando a 

noção de língua entendida como forma abstrata, presente na teoria de Saussure, e, ao 

mesmo tempo, debruçando-se sobre noções de linguística e de processos 

discursivos, tentando evidenciar suas singularidades no que se refere à língua e ao 

discurso. Nesse pensar, a materialidade da linguística é necessária para que a 

ideologia se realize em determinados lugares em que funciona e produz sentidos, 

dentro de determinadas condições de produção. 

 

É perceptível que a dicotomia saussuriana entre langue, língua como sistema e 

parole, fala individualizada, não é produtiva para a AD. É justamente na materialização da 

língua por um sujeito em um dado momento histórico que a ideologia é posta em 

funcionamento e os processos de produção do discurso podem ser analisados. Não há, 

portanto, entre as bases teóricas da AD a separação entre a língua social e a língua individual, 

permitindo que a historicidade e a subjetividade sejam constituintes da língua.  

Estudar os processos de materialização linguística envolve a análise das condições 

de produção que evidenciam o processo histórico de emergência dos discursos e também 

quem fala, quando fala, que papel desempenha enquanto fala e para quem fala a partir de 

posições constituídas historicamente. Assim, quando tratamos das condições de produção do 

discurso não descartamos o contexto imediato, mas analisamos o processo histórico da 

construção discursiva. De acordo com Possenti (2007, p. 369), “os contextos imediatos 

somente interessam na medida em que, mesmo neles, funcionam condições históricas de 

produção. Ou seja, os „contextos‟ fazem parte de uma história, já que, também nessas 

instâncias de enunciação, os enunciadores se assujeitam a uma FD”. 

A obra que promove essa mudança de paradigma e inaugura a Análise do Discurso 

com o estatuto de ciência é Análise automática do discurso (1990a), doravante AAD, escrita 

por Michel Pêcheux e sua primeira edição francesa datada de 1969. Porém, a AD não é uma 

disciplina purista e, em seu alicerce, estão três filiações teóricas, incluindo, além da 

Linguística, a História e a Psicanálise (ORLANDI, 2001). Como contribuição da Linguística, 

tem-se a noção de língua, agora não mais como fenômeno transparente e fechado. A AD 

também mobiliza elementos do materialismo histórico relativo ao Marxismo, pensando a 

história como constitutiva do processo discursivo e de constituição da ideologia. Finalmente, 

em contraponto à Psicanálise, modifica-se a maneira como o homem é concebido, agora não 

mais como consciência individual com fim em si mesmo, mas como sujeito social-discursivo. 

É possível perceber que a Análise do Discurso, desde o início, é uma disciplina de 

entremeio e transdisciplinar, pois mobiliza e relaciona noções de ciências diferentes. Orlandi 

(2001, p. 19-20) argumenta que no processo de instauração dessa ciência, temos:  
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a) a língua tem sua ordem própria, mas só é relativamente autônoma (distinguindo-

se da linguística, ela reintroduz a noção de sujeito e de situação na análise da 

linguagem); 

b) a história tem seu real afetado pelo simbólico (os fatos reclamam sentido); 

c) o sujeito de linguagem é descentrado pois é afetado pelo real da língua e também 

pelo real da história, não tendo o controle sobre o modo como elas o afetam. Isso 

redunda em dizer que o sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela 

ideologia. 

 

A partir do exposto, evidencia-se, uma ciência que compartilha noções de outros 

campos de saber, em que a AD as concebe de uma maneira inovadora, porque que não apenas 

toma algo emprestado, porém repensa os conceitos interpelando tais ciências. A AD, em seu 

cerne, é uma disciplina interpretativa. Pêcheux (1990a) afirma que os objetivos gerais da AD 

como ciência da linguagem podem ser inicialmente assim definidos: 1) compreender aquilo 

que a linguística saussuriana deixa descoberto, isto é, o processo discursivo acerca do estudo 

da fala; 2) entender, não o significado, mas as regras que permitem a formação de 

determinados sentidos. Assim, dentre os propósitos de Pêcheux (1990a) não está o de 

compreender o que sujeito autor quer dizer e sim como ele é conduzido a dizer algo e que 

efeitos de sentido são produzidos. 

Na obra AAD, Pêcheux (1990a) dedica várias páginas para discutir conceitos 

abordados no CLG (1996). Dentre tais conceitos, destacamos a retomada da dicotomia 

significado e significante com o objetivo de estabelecer diretrizes para as noções de efeito de 

sentido. Nas palavras de Pêcheux,  

  

[o] único conceito de origem linguística é o da biunivocidade da relação 

significado‐significante, o que autoriza notar a presença do mesmo conteúdo de 

pensamento a cada vez que o mesmo signo aparece. Mas este conceito pertence a um 

campo teórico pré‐saussuriano, já que a linguística atual se baseia em grande parte 

sobre a ideia de que um termo só tem sentido em uma língua porque ele tem vários 

sentidos, o que significa negar que a relação entre significante e significado seja 

biunívoca (1990a, p. 62). 

 

Dessa forma, a materialidade discursiva pode mobilizar efeitos de sentido e não 

apresentar apenas um significado. A relação biunívoca entre o significado e o significante é 

extrapolada por Pêcheux, porque a língua não é um sistema fechado, mas relaciona-se à 

história e a ideologia.  

Em síntese, os postulados pêcheuxtianos, ao instituírem a AD francesa, trazem 

contribuições para os estudos da linguagem em geral, pois sua irrupção carrega os elementos 

que Saussure considerava exteriores à língua e põe em evidência um sistema de valores que 

vai além do valor linguístico, são valores ideológicos que possibilitam à linguagem essa 
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multiplicidade de efeitos de sentido entre os interlocutores em determinadas condições de 

produção. Em síntese, “Pêcheux entende a linguagem como materializada na ideologia, 

ideologia que se manifesta na linguagem”, percepção que busca “explicitar os mecanismos da 

determinação histórica dos processos de significação” (SANTOS, 2013, p. 209), ou seja, é 

uma via de mão dupla: a ideologia e a linguagem se constroem em um contínuo processo 

histórico-discursivo. 

Ainda para Pêcheux “é impossível analisar um discurso como um texto, isto é, 

como uma sequência linguística fechada sobre si mesma” (1990a, p. 79). Diante disso, o autor 

francês ratifica sua posição em relação à Linguística proveniente do CLG, uma vez que há 

diversos elementos a serem avaliados quando analisamos a língua e seus efeitos de sentido. 

Assim, “faz-se necessário observar a exterioridade como, por exemplo, as posições ocupadas 

e sustentadas pelos sujeitos e a memória retomada a partir dos elementos em jogo na prática 

discursiva” (MARQUES; FERNANDES, 2013, p. 199). 

Desse modo, o objeto de análise para AD é o discurso, que é entendido como o 

ponto intermediário entre a língua e a ideologia, pois a língua é uma condição para a 

materialização do discurso (ORLANDI, 2001), construindo uma relação que estabelece os 

efeitos de sentido daquilo que é proferido pelos sujeitos em um dado momento. Analisar o 

discurso e daí depreender suas regras de formação requer que consideremos a língua como a 

superfície de trabalho, ou melhor, entender não só a língua, mas a linguagem num todo como 

materialidade na qual é possível depreender os efeitos de sentido possíveis em determinadas 

condições. Se o objeto de estudo para a linguística é a língua, para a AD, o objeto é o 

discurso. A língua é o lugar onde o discurso se materializa, em outras palavras, língua é 

materialidade discursiva (POSSENTI, 2007). Essa afirmação resume a concepção de língua à 

qual nos filiamos. Acrescentamos que a linguagem também é lugar onde o discurso se emerge 

independentemente do material semiológico que irrompe, daí considerarmos o riso dentro do 

processo discursivo. 

Delimitado o objeto de estudo da AD, Pêcheux (1990a) faz observações acerca de 

outros métodos que se dizem linguísticos, porém ignoram um aspecto basilar: os efeitos de 

sentido. Para a AD pêcheuxtiana, compreender o discurso é interpretar os efeitos de sentido 

de uma sequência linguística, explicitando as condições de produção. Para o autor, os efeitos 

de sentido estão relacionados às condições de produção. Isso quer dizer que os sujeitos 

envolvidos no processo de comunicação, bem como todas as circunstâncias, tanto políticas, 

quanto históricas e sociais constroem os sentidos. Portanto, o sujeito não é passivo em relação 

à língua, pelo contrário, o sujeito é constituído na linguagem e pela linguagem. 
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Cabe ao analista do discurso descrever os discursos e interpretar os efeitos de 

sentido, estabelecendo suas regras de formação, por isso, para Pêcheux (1990c), a AD é a 

disciplina da interpretação. Outrossim, para o autor francês, existem equívocos na língua e 

esses equívocos, isto é, essas possibilidades de interpretação são construídos por meio de 

enunciados. Nas palavras de Pêcheux (1990c, p. 53), a metodologia da AD entende a 

descrição como processo fundamental e, por sua vez,  

 

está intrinsicamente exposta ao equívoco da língua: todo enunciado é 

intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar 

discursivamente de seu sentido para derivar para um outro. [...] Todo enunciado, 

toda sequência de enunciados, é, pois, linguisticamente descritível como uma série 

(léxico-sintaticamente determinada) de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar 

à interpretação. É nesse espaço que pretende trabalhar a análise do discurso. 

 

Pêcheux também reflete acerca do enunciado na relação que ele estabelece com 

outros enunciados. Essa característica relaciona-se à concepção de Bakhtin (2003), de que o 

enunciado é um elo na comunicação e relaciona-se, também, às formulações de Foucault 

(2009a), quando afirma que o enunciado tem suas margens povoadas por outros enunciados 

para responder, para refutar, para complementar ou para suscitar a irrupção de outros 

enunciados. Isso posto, é bastante relevante que Pêcheux também destaque essa capacidade de 

o enunciado emergir pertencente a uma rede enunciativa e estabelecer, por conseguinte, 

efeitos de sentido distintos, pois o enunciado é o lugar onde reside o equívoco da língua 

(PÊCHEUX, 1990c). Tal equívoco se constitui nas possibilidades de os enunciados se ligarem 

para responder, refutar, ratificar ou concordar com enunciados precedentes. Esses equívocos, 

isto é, as diferentes relações de sentido entre enunciados, tornam a língua opaca, ou seja, 

criam possibilidades de interpretação, estabelecem sentidos e não significações estáticas. Por 

isso, o sujeito não controla os sentidos de seus enunciados. 

A AD é uma disciplina que passou por diversas reformulações que, por questões 

metodológicas, são distribuídas em três fases
8
. Em sua terceira fase, já influenciada por 

concepções de autores como Foucault e Bakhtin, se inscreve a obra Discurso: estrutura ou 

acontecimento (PÊCHEUX, 1990c). É nela que o autor discute a noção de enunciado que 

mencionamos anteriormente. Essas afirmações de Pêcheux avançam objetivando reafirmar 

que uma sequência linguística como “On a gagné” (traduzido por “Ganhamos”) é um 

enunciado e, também, é um acontecimento. Esse dito não era especificamente relacionado à 

política e sim propenso a se materializar em situações envolvendo esportes, fato ratificado por 

                                                           
8
 Discutimos essas três fases da AD na seção 1.4 Discurso, poder e ideologia. 
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Navarro (2012, p. 124), ao afirmar que “a materialidade desse grito não tem nem o conteúdo, 

nem a forma nem a estrutura enunciativa de uma palavra de ordem”. No entanto, a análise 

pêcheuxtiana afirma que o enunciado se desloca para o campo político e lhe são atribuídos 

outros efeitos de sentido (PÊCHEUX, 1990c). Essa percepção pêcheuxtiana abre a 

possibilidade de se trabalhar com uma noção mais abrangente de enunciado e “dá o caminho 

teórico para uma possibilidade de estudo dos usos políticos na mídia contemporânea” 

(NAVARRO, 2012, p. 124). E acrescentamos que essa proposta de análise de Pêcheux, abre 

possibilidade de analisar enunciados não verbais em formações discursivas para além da 

política. 

Portanto, em seus escritos finais, Pêcheux sinaliza para a necessidade de a AD ir 

além do linguístico, todavia, o autor não pôde dar continuidade a esse projeto. Em decorrência 

disso, os estudos da AD que se desenvolvem na atualidade, mesmo diante de tal sinalização, 

ainda têm preferência pelo estudo exclusivo de sequências linguísticas, derivado da filiação da 

AD à linguística saussuriana, conforme afirma Courtine (2013a). É preciso analisar as 

materialidades da linguagem, que são tão importantes quanto as estruturas formais da língua 

no processo enunciativo. De acordo com Marques e Fernandes (2013, p. 188), 

 

apesar de Michel Pêcheux incluir todas as propriedades inerentes ao discurso em sua 

teoria, pois a materialidade é composta além do conteúdo, de formas e substâncias; 

na prática, inúmeras vezes, essa questão é negligenciada. Muitas pesquisas ainda 

tendem a enfocar simplesmente a ideologia presente na linguagem verbal e 

desconsideram os atributos que a compõem. Algo impensável se se considerar que 

os textos de hoje se apresentam como um complexo construto semiótico. 

 

As formas e substâncias que compõem os enunciados que circulam na atualidade 

são multimodais e é preciso analisá-las sob o viés discursivo tanto quanto os enunciados 

verbais. O riso, objeto desta pesquisa, apresenta formas e efeitos de sentido que nos autorizam 

a dizer que cada riso é um enunciado singular interpretável e analisável pelos sujeitos. Uma 

gargalhada, por exemplo, é uma forma enunciativa diferente de um riso contido. A partir 

dessa percepção é possível dizer que o riso apresenta uma materialidade semiológica não 

verbal e desempenha funções, formas e substâncias diferentes e, por isso, seus efeitos de 

sentido nas situações sociais construídas historicamente atribuem a essa materialidade o 

estatuto de enunciado que não podemos negligenciar.  

Costuma-se atribuir aos escritos finais de Pêcheux a preocupação com as 

materialidades não verbais. No entanto, um olhar atento para os escritos iniciais da obra do 
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autor francês já revela um olhar para além do verbal que surge a partir das reflexões acerca do 

CLG (1996), em que menciona a falta de uma teoria do ato simbólico. De acordo Pêcheux, 

 

[e]xiste, por outro lado, um sistema de signos não-linguísticos tais como, no caso do 

discurso parlamentar, os aplausos, o riso, o tumulto, os assobios, os “movimentos 

diversos”, que tornam possíveis as intervenções indiretas do auditório sobre o 

orador; esses comportamentos são, na maior parte das vezes, gestos (atos do nível do 

simbolismo), mas podem transportar para intervenções físicas diretas; infelizmente, 

faz falta uma teoria do gesto como ato simbólico no estado atual da teoria do 

significante, o que deixa muitos problemas sem resolução (1990a, p. 78). 

 

Essa afirmação de Pêcheux considera os gestos como parte integrante da 

linguagem, mas acreditamos que sua posição ainda restringe o entendimento a respeito das 

materialidades não linguísticas e reduz a importância que tais elementos não verbais integram 

em relação ao estudo do discurso e à produção de sentidos. Complementando Pêcheux, 

cremos que é mais produtivo ir além da elaboração de uma teoria do gesto, pois o gesto nem 

sempre complementa um enunciado verbal. Para nós, sob o viés discursivo, por vezes, o gesto 

é um enunciado pleno de funções e efeitos de sentido. O riso, por exemplo, é resposta à fala 

de um sujeito, seja um humorista contando uma piada ou um político proferindo um discurso.  

Cabe ao analista do discurso descrever as condições de produção nas quais esse riso 

emerge, a posição dos sujeitos envolvidos nos processos discursos e a produção de sentido 

relacionados à materialidade. Ora, Pêcheux reconhece que o riso ou o aplauso são 

intervenções do auditório, então, sendo intervenções que desempenham funções e podem ser 

interpretadas não podemos concebê-los como enunciados? Diante disso, apesar de limitar-se a 

interpretar os gestos como materiais complementares à linguagem, isto é, apesar de não 

estudar os gestos como forma de enunciado, reconhecemos que há um avanço na proposta de 

Pêcheux. Compreendemos que o autor aponta para um campo de estudo sobre o qual é preciso 

avançar. Por isso, a análise dos gestos, como o riso, que são signos da linguagem integrantes 

da comunicação, é fundamental. 

Assim, a AD pêcheuxtiana, portanto, além de inaugurar um olhar diferente para a 

linguagem, diversa daquela delineada pelo CLG (1996), também abre precedentes para os 

estudos do discurso alargarem as bases teóricas para pesquisas desenvolvidas acerca de outras 

materialidades linguísticas, como as de Courtine (2013b). Essa abertura foi possível por 

influência de estudiosos como Foucault, que, por sua não filiação à Linguística, ajuda a 

delinear uma nova ordem do olhar, estabelecendo um equilíbrio entre o estudo de enunciados 

verbais e também não verbais. A seguir, apresentamos a noção de enunciado elaborada por 

Foucault (2009a), que, em síntese, entende que o enunciado não está atrelado a uma sequência 
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linguística do tipo da frase, da proposição ou da sentença. O filósofo francês se debruça sobre 

o estudo do enunciado ao pensar um método para suas investigações. Porém, antes de 

discutirmos tal noção, é preciso compreender as fases da pesquisa foucaultiana e observar 

como foi possível construir um arcabouço metodológico ao qual recorremos.  

 

1.3 As contribuições de Michel Foucault para os estudos discursivos 

É inegável que estudos do discurso foram influenciados pela obra de Michel 

Foucault em diversos aspectos e, assim como para a AD, o discurso também é o objeto de 

análise para a arqueologia foucaultiana. Por uma questão metodológica, as pesquisas do 

filósofo francês estão subdividas em três fases que objetivam compreender os processos de 

constituição do sujeito sob diferentes enfoques. De acordo com o próprio Foucault (1995, p. 

231), o objetivo de sua obra é “criar uma história dos diferentes modos pelos quais, em nossa 

cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos”. Desse modo, diferentemente da proposta de 

Saussure, que considerava o sujeito passivo e exterior aos processos de linguagem, Foucault 

demonstra que todos os processos discursivos sejam linguísticos ou não linguísticos ocorrem 

em relação ao sujeito e formam a subjetividade. Essa perspectiva de dar importância aos 

sujeitos também é proposta por Bakhtin e Pêcheux.  

Para realizar um projeto arqueológico, Foucault debruça-se sobre o enunciado e 

considera-o como unidade de compreensão e de análise dos discursos, bem como para 

apreender como eles constituem o sujeito. Assim, para perscrutar o sujeito, esse pesquisador 

realizou tal empreitada sob perspectivas diferenciadas e cada uma define uma fase de seu 

trabalho, ou melhor, cada foco de investigação do sujeito.   

O primeiro foco de investigação corresponde à fase arqueológica. Nesse momento, 

Foucault visa a verificar como a ciência, ou seja, a instituição dos saberes, afeta a constituição 

dos sujeitos. De acordo com Gregolin (2007, p. 61), 

 

[e]m um primeiro momento, ele pesquisou os diferentes modos de investigação que 

procuram ascender ao estatuto de ciência e que produzem, como efeito, a 

objetivação do sujeito. [...] Trata-se nesse momento, de investigar os saberes que 

embasam a cultura ocidental, de buscar o método arqueológico para resolver a 

história desses saberes.  
 

A atenção do autor está voltada para compreender o estabelecimento das ciências 

humanas, como também pensar o homem como objeto ou produto do saber. O eixo dessa fase 

é apreender a relação entre o sujeito e o saber e como os discursos de várias esferas 

participam desse processo. 
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O segundo ciclo de estudos corresponde à fase genealógica. Foucault (1995, p. 231) 

coloca em evidência a objetivação do sujeito. O autor acredita que o sujeito é dividido em seu 

interior e também em relação aos demais entes sociais. O indivíduo torna-se sujeito pelos 

discursos que visam a constituir a identidade e é nesse processo que ocorre a objetivação do 

sujeito. Assim, o sujeito torna-se objeto de discursos e por meio da rede discursiva ocorre a 

clivagem em sua constituição, pois o sujeito é articulado aos discursos que se vinculam a 

poderes e a saberes.  

O processo de objetivação está intrinsicamente relacionado aos modos de 

subjetivação que ocorre quando o sujeito internaliza, tomando para si, discursos e práticas que 

constituem a subjetividade. A subjetividade concerne na filiação do sujeito a alguns discursos 

e não a outros, fazendo-o reproduzir esses discursos, interferindo na subjetividade daqueles 

que estiverem ao seu redor. A subjetividade é constituída pelos discursos que irrompem e são 

disseminados pelos sujeitos por meio de práticas sociais. Outrossim, a objetivação e 

subjetivação são faces de uma mesma moeda, isto é, um não ocorre sem o outro. Entendemos 

que a irrupção do riso como enunciado é resultante de processos de objetivação e subjetivação 

dos sujeitos ao longo da história, conforme discutimos no terceiro capítulo deste trabalho.  

A relação poder-saber envolve todos os sujeitos em uma rede de micropoderes. De 

acordo com Dreyfus e Rabinow (1995, p. 118), “[a] elaboração da genealogia de Foucault foi 

o maior passo em direção a uma complexa análise de poder”, por isso, essa fase é designada 

de genealogia do poder. Os estudos foucaultianos mantêm o foco no sujeito, mas sob a 

perspectiva do poder, investigando como é a relação entre o sujeito e o poder e como a rede 

de poderes constitui a subjetividade.  

No terceiro e último desdobramento das pesquisas acerca do sujeito, Foucault 

(1995, p. 232) investiga “o modo pelo qual um ser humano torna-se um sujeito”. Gregolin 

(2007, p. 62) afirma que Foucault orienta suas pesquisas “na direção da sexualidade, da 

constituição histórica de uma ética e estética de si”. Em outras palavras, as pesquisas se 

voltam para o interior do sujeito e o foco recai na maneira como o indivíduo governa a si 

mesmo e também aos outros. O autor nomeia esse processo de governamentalidade, 

destacando como esse processo ocorre do ponto de vista histórico e social. 

Essa divisão metodológica da obra foucaultiana não é estanque e tampouco objetiva 

fazer uma separação entre as pesquisas. Todavia, visa a evidenciar como esse autor debruça-

se sobre seu objeto – o sujeito – por diferentes ângulos, construindo seu aparato de análise, 

com destaque para as noções de enunciado e de discurso. Não obstante, sabemos que a noção 

de enunciado está relacionada diretamente à fase arqueológica, mas é notório que as relações 
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de poder e a estética de si também se correlacionam ao enunciado, pois é por meio de 

enunciados que o autor constrói seus posicionamentos científicos. 

Cabe salientar que nosso estudo abarca, principalmente, a fase arqueológica, uma 

vez que objetivamos compreender as funções e os efeitos do riso como enunciado na 

sociedade atual. No entanto, também nos interessa a fase genealógica, porque observamos que 

dentre, as funções do riso, destaca-se o exercício de poder. Nossa pesquisa, portanto, tem um 

viés arque-genealógico. Adiante, para situar nosso objeto de estudo, tecemos mais 

comentários acerca do enunciado e da fase arqueológica da obra de Foucault. 

 

1.3.1 A Arqueologia foucaultiana: o discurso e o enunciado em evidência 

A arqueologia foucaultiana, de acordo com Machado (2009), é uma tentativa de se 

construir uma história das ciências humanas, por meio de recortes, ou melhor, na dispersão 

dos enunciados. Portanto, a arqueologia é uma metodologia proposta por Foucault para 

analisar as regularidades dos discursos no limiar da história. Essa fase da obra foucaultiana 

está diretamente relacionada à obra A arqueologia do saber (2009a), pois nela o autor reflete 

sobre seus estudos anteriores para tentar dar uma unidade a essa série de textos, a fim de 

estabelecer uma regularidade nas temáticas que buscam compreender como o ser humano se 

torna o centro dos estudos nas ciências sociais. Machado (2009, p. 141) afirma que a 

arqueologia proposta por Foucault 

 

não é mais uma pesquisa histórica. É um livro que, embora não se proponha 

construir, em sentido rigoroso, uma teoria, ou uma metodologia da história 

arqueológica, tem como objetivo principal refletir sobre o procedimento utilizado e, 

por vezes explicitado, no trabalho de pesquisas anteriores. 

 

Desse modo, concordamos com Machado em relação ao resultado da proposta do 

filósofo francês acerca dos estudos sob a perspectiva arqueológica, porque mesmo sem a 

pretensão de elaborar uma teoria ou uma metodologia científica para analisar discursos nos 

moldes da AD francesa, Foucault (2009a) enuncia importantes noções no que se refere à 

maneira de analisar os enunciados para entender o funcionamento dos discursos, seus poderes 

e seus efeitos para a formação do sujeito. 

Sobre a noção de arqueologia, Foucault (2009a) faz questão de elencar algumas 

particularidades, pois “[a] arqueologia busca definir não os pensamentos, as representações, 

as imagens, os temas, as obsessões que se ocultam ou se manifestam nos discursos, mas os 

próprios discursos, enquanto práticas que obedecem a regras” (FOUCAULT, 2009a, p 157). 
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Nesse trecho, fica evidente que o objeto de análise da arqueologia é o discurso. Seu objetivo é 

depreender as regras de formação do discurso recorrendo, para tanto, à construção do conceito 

de enunciado e, de acordo com Castro (2006, p. 115), “é sobre esse conceito, na condição de 

unidade de análise preferencial, que se apoia a sua ideia de discurso”. 

As noções de discurso e enunciado são importantes em todas as fases dos estudos 

foucaultianos, mas são centrais na fase arqueológica na qual Foucault se incumbe de detalhar 

esses conceitos. Em síntese, Foucault (2009a, p. 132) concebe o discurso como “um conjunto 

de enunciados”. Por isso, para compreender o discurso e suas regras de formação é 

imprescindível analisar os enunciados. Não basta, para termos um discurso, um conjunto de 

enunciados dispersos, é preciso que eles se apoiem em uma “mesma formação discursiva” 

(FOUCAULT, 2009a, p. 132). Os enunciados encontram-se em um meio disperso e mediante 

as regras de constituição, podem pertencer a uma mesma FD. De acordo com Foucault 

(2009a, p. 43): 

 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante dispersão e no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, o 

conceito, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, 

correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, 

que se trata de uma formação discursiva. 
 

Uma formação discursiva não se delineia apenas por um agrupamento de 

enunciados que se encontram dispersos. Para Gregolin (2007, p. 96), “descrever um conjunto 

de enunciados no que ele tem de singular, [...] é descrever a dispersão de sentidos, detectando 

uma regularidade, uma ordem em seu aparecimento sucessivo, correlações, posições, 

funcionamentos, transformações...”. Vemos um jogo bastante complexo, envolvendo a noção 

de FD, pois de um lado temos uma singularidade que envolve o enunciado como 

acontecimento único, do outro lado a dispersão de sentidos que um enunciado singular pode 

evocar.  

Podemos afirmar que os risos emergem em relação às regras de formação de um 

discurso, visto que os enunciados que selecionamos se apoiam em saberes, exercem poderes, 

produzem efeitos de verdade e constituem sujeitos submetidos ao riso. Podemos 

individualizar uma FD quando entendermos seu funcionamento, seus dispositivos, suas 

estratégias, se percebermos uma regularidade nessa imensa rede de enunciados dispersos, ou 

seja, quando pudermos perceber uma regularidade nos risos que emergem sob determinadas 

condições. Para tanto, empreendemos a análise de diversos risos, bem como delineamos o 

exercício da função enunciativa relacionada às FDs que possibilitaram a irrupção dos risos. 
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Como é possível perceber as propostas teóricas que evocamos apresentam 

similaridades e diferenças em relação à noção de discurso e enunciado para os autores que 

mobilizamos nesta pesquisa. A noção de discurso para Foucault é permeada pela história, 

noção que se baseia nas concepções da Nova História
9
. Dessa forma, o discurso é uma 

construção histórica e deixa entrever outras discussões que se referem, por exemplo, à 

materialidade do enunciado. Há desse modo, distanciamento do projeto de Foucault quanto às 

noções elaboradas por Pêcheux e por Bakhtin, pois para a AD pêcheuxtiana “o discurso 

materializa o ideológico, mas não se confunde com ele” (INDURSKY, 2005, p. 111). Já a 

proposta bakhtiniana pensa o discurso como língua viva utilizada no cotidiano pelos sujeitos 

sociais, já que o foco de Bakhtin está nas relações sociais e o foco de Pêcheux é na ideologia, 

que, por sua vez, não existe fora da história.  

Bakhtin e Pêcheux privilegiam o estudo do discurso por meio de enunciados cuja 

materialidade é de ordem da língua
10

. Bakhtin (2003) estabelece a distinção entre oração e 

enunciado, para tanto, elenca diversas características para que uma oração irrompa como 

enunciado, como vimos anteriormente. Entretanto, o autor russo, quando reflete sobre as 

características do enunciado na obra Estética da criação verbal (2003) não discute acerca de 

como os materiais semiológicos não verbais podem constituir-se como enunciados, pois toda 

a discussão é voltada para as enunciações verbais. Essa é uma discussão que visamos a 

promover por meio desta pesquisa. 

Fato extremamente relevante ao falar dos estudos de Foucault é que ele não é 

linguista e, por isso, não delega somente à língua a primazia para tratar do discurso e do 

enunciado. Para Foucault, não é necessária a materialização de uma sequência linguística 

como uma frase, uma proposição ou um ato de fala para que se tenha um enunciado. Assim, 

 
não se requer uma construção linguística regular para formar um enunciado, mas não 

basta tampouco qualquer realização material de elementos linguísticos, ou qualquer 

emergência de signos no tempo e no espaço, para que um enunciado apareça e passe 

a existir. [...] o enunciado não é uma unidade do mesmo gênero da frase, proposição 

ou ato de linguagem (FOUCAULT, 2009a, p. 97).  

 

                                                           
9
 Foucault (2009a) concebe uma história fora de uma linearidade, de uma continuidade. O que ele propõe como 

história está relacionado ao conceito de nova história, proposto pela Escola dos Anales (GREGOLIN, 2007). 

Essa noção de história é distinta da história tradicional, que se volta para as grandes narrativas e para a 

construção de uma versão de prestígio sobre os fatos e os sujeitos. De acordo com Foucault (2009a, p. 4), a nova 

história se desloca “das vastas unidades descritas como „épocas‟ ou „séculos‟ para fenômenos de ruptura. [...] 

procura-se agora detectar a incidência das interrupções, cuja posição e natureza são, aliás, bastante complexas”.  
10

 Em Marxismo e filosofia da linguagem (2006) Bakhtin reflete acerca da distinção entre signo e sinal e concebe 

o signo de materialidades diversas como formas que constituem a linguagem. Apesar dessa abertura, o foco dos 

escritos que constam em Estética da criação verbal (2003) voltam-se para a linguagem verbal.  
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O autor não situa o enunciado e a língua no mesmo no mesmo nível de existência, 

para tanto, ele recorre a um singular exemplo: “o teclado de uma máquina de escrever não é 

um enunciado; mas a mesma série de letras – A, Z, E, R, T – enumerada em um manual de 

datilografia, é o enunciado da ordem alfabética adotada pelas máquinas francesas” 

(FOUCAULT, 2009a, p. 97). Essa sequência de letras não é uma frase, não é uma proposição 

e não é um ato de fala estruturado de acordo com a gramática da língua, no entanto, 

desempenha uma função e mobiliza efeito de sentido na cadeia de comunicação em 

determinada situação, como por exemplo, em uma aula de digitação. Esse exemplo demonstra 

que o enunciado não é apenas da ordem da língua e que a multiplicidade na materialidade de 

enunciados está relacionada ao processo histórico e aos sujeitos envolvidos na rede discursiva 

no momento de irrupção de um enunciado e não outro em seu lugar. Assim, uma pintura, uma 

cor ou um gesto como um sorriso pode ser enunciado. Portanto, o aspecto formal da língua 

não é o fundamento do enunciado, pois ele é uma função enunciativa.  

Para o autor, o enunciado é um material simbólico, não importa qual seja sua 

natureza semiológica, e para descrevê-lo e interpretá-lo é imprescindível definir as condições 

sociais e históricas de seu aparecimento, bem como a posição do sujeito enquanto enuncia. 

Sobre essa questão, Gregolin (2008, p. 42) afirma:  

 

[o] exercício da função enunciativa, suas condições, suas regras de controle, o 

campo em que elas se realizam estão no centro das reflexões de Foucault, na medida 

em que entre o enunciado e o que ele enuncia não há apenas relação gramatical, 

lógica ou semântica; há uma relação que envolve os sujeitos, que passa pela história, 

que envolve a própria materialidade do enunciado. 

 

Nessa perspectiva, as características que se destacam quanto ao enunciado para 

Foucault não são exclusivamente linguísticas, mas passam por elas, constituindo relações ao 

longo da história, que possibilitam aos sujeitos desempenharem papéis discursivos que lhes 

permitem materializar um enunciado. Assim, podemos afirmar que o riso é um enunciado, 

pois abarca as condições gerais apresentadas por Foucault (2009a). Preliminarmente, 

entendemos que o riso é materialidade, um gesto social que emerge de um sujeito para o 

outro, constituindo-se como um „nó na rede‟. Trocam-se risos como se trocam enunciados 

linguísticos. Portanto, o riso não é um signo de natureza linguística, contudo apresenta uma 

historicidade perceptível e irrompe permeado por processos discursivos e produzindo sentidos 

em cada enunciação.  

Em síntese, o enunciado é uma função enunciativa e o exercício dessa função está 

envolto por práticas discursivas que, por vezes, delimitam e regulamentam a irrupção de um 
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enunciado específico na multiplicidade de discursos (FOUCAULT, 2009a). Essas regras são 

formadas contextualmente ao longo do tempo e delimitam, em cada época, o que pode e deve 

ser dito por um sujeito discursivo. As práticas discursivas regulam os discursos e os 

enunciados, sendo fruto de contingências histórico-sociais que permitem ou não o 

aparecimento de discursos. Nas palavras do autor (FOUCAULT, 2009a, p. 133), as práticas 

discursivas obedecem a “regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no 

espaço, que definiram, em uma dada época e para uma determinada área social, econômica, 

geográfica ou linguística, as condições de exercício da função enunciativa”. São essas regras 

que determinam a ordem do discurso, isto é, a irrupção de um enunciado, dado que não se tem 

o direito de falar o que quiser, quando quiser ou para quem quiser. A função enunciativa está 

regulada por práticas discursivas e está submetida a uma ordem. Da mesma forma, a irrupção 

do riso é controlada e é distribuída, porque não se pode rir em qualquer momento, ocupando 

qualquer posição sujeito, pois há regras, práticas que regulamentam a função enunciativa do 

riso, por exemplo, o riso em um velório é condenável na nossa sociedade. 

Descrever o enunciado implica em perceber por meio dele a irrupção do discurso. O 

enunciado é, portanto, a unidade de análise do método arqueológico da AS, já que “os 

discursos são analisados no nível do enunciado” (MACHADO, 2009, p. 152). Por meio da 

descrição e análise do riso como expressão facial dos sujeitos, percebemos o funcionamento 

dos discursos e entendemos porque emergiu aquele riso e não outro enunciado em seu lugar. 

As pesquisas de Foucault têm como objetivo compreender os discursos e é nessa unidade 

elementar que os enunciados verbais e os enunciados não verbais se manifestam, se 

movimentam e se reatualizam constantemente. 

Os risos que constituem nosso corpus são tomados, nesta pesquisa, como 

enunciados, constituídos por uma materialidade que possibilita analisar os discursos, 

descrever suas regras de formação e estabelecer os efeitos de sentido e os modos de 

constituição do sujeito. O riso é uma forma de registo, um gesto que historicamente 

desempenha uma série de funções e produz sentidos e valores que constituem os sujeitos. Essa 

diversificação no tratamento da materialidade do enunciado é uma contribuição da obra 

foucaultiana para analistas de discurso que estudam diversos materiais semiológicos. 

Destacamos nessa perspectiva os estudos de Courtine, já que foi por meio das leituras de 

obras foucaultianas que ele ampliou seu olhar para enunciados não textuais, produzindo obras 

como História do rosto (1997), escrito em parceria com Claudine Haroche, no qual ele analisa 

como as expressões faciais veiculam discursos e produz sentidos ao longo da história 

apoiando em saberes como a medicina e a astrologia. 
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Desse modo, o enunciado apresenta diversas formas de registro, isto é, outras 

materialidades relevantes para a análise discursiva, pois  

 

um enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua nem o sentido podem 

esgotar inteiramente. Trata-se de um acontecimento estranho, por certo: inicialmente 

porque está ligado, de um lado, a um gesto de escrita ou à articulação de uma 

palavra, mas por outro lado, abre para si mesmo uma existência remanescente no 

campo de uma memória, ou na materialidade [...] de qualquer forma de registro 

(FOUCAULT, 2009a, p. 31, grifo do autor). 

 

Estabelecer as regras históricas e sociais de formação e circulação de enunciados é 

uma das preocupações de Foucault ao descrever em que consiste a arqueologia. No entanto, 

essa tarefa é dificultada porque o enunciado possui uma materialidade repetível, mas o mesmo 

não acontece com o efeito sentido que esse enunciado evoca. De acordo com Foucault (2009a, 

p. 32), o enunciado, é único, contudo, “está aberto à repetição, à transformação, à reativação”, 

isto é, a cada vez que for repetido, ele pode tornar-se outro, produzir efeitos de sentido 

diversos, pois as condições de produção que possibilitam o exercício da função enunciativa 

são singulares. Não há, contudo, uma preocupação do autor francês em delimitar a primeira 

vez em que um enunciado foi proferido, isto é, a origem do enunciado, uma vez que não 

temos acesso a todos os enunciados que se compõem na rede discursiva. Assim, “o novo não 

está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta” (FOUCAULT, 2009b, p. 26). O riso, 

tal como qualquer outra forma de registro, a cada nova irrupção, se torna outro, refuta os risos 

anteriores, os reatualiza, modifica seu efeito de sentido e nisso também reside a dificuldade de 

analisá-lo. A materialidade do riso é repetível, porém, seus efeitos não podem ser previstos, 

porque o sujeito não tem controle acerca da produção de sentidos que decorrem da 

enunciação. O riso é tomado, neste estudo, como acontecimento discursivo. 

Outra questão abordada por Foucault (2009a) em relação ao enunciado trata da 

ligação entre os enunciados que o precedem e o sucedem
11

. Para o autor, não é possível 

analisar os enunciados de modo isolado, tampouco enumerar todas as suas relações possíveis, 

porquanto eles formam uma rede discursiva ininterrupta. Essa rede é condição sine qua non 

para a irrupção de novos enunciados, posto que sua existência depende de sua ligação com os 

demais ditos. Para Foucault (2009a, p. 32), analisar o enunciado não é “tentar restabelecê-lo 

em um isolamento que nada poderia superar; não é fechá-lo em si mesmo; é tornar-se livre 

para descrever, nele e fora dele, jogos de relações”. Esse posicionamento dialoga com a 

                                                           
11

 O projeto teórico de Bakhtin também discute a ligação entre os enunciados, afirmando que o enunciado é o elo 

na cadeia da comunicação, em que eles respondem uns aos outros (BAKHTIN, 2003). 
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perspectiva adotada por Bakhtin (2003), que analisa o enunciado como um elo na cadeia de 

comunicação, pois o enunciado existe em correlação com os outros, como vimos 

anteriormente. Ao estudar o riso, percebemos nele essa ligação tanto com outros risos bem 

como com outros enunciados de outras materialidades. O riso como enunciado demanda 

compreender quais os valores que podem ser depreendidos de sua irrupção bem como as 

relações de poder que o constituem.  

Ainda, a análise enunciativa proposta por Foucault (2009a) observa a raridade 

como característica do enunciado. Isso quer dizer que a irrupção de um enunciado depende de 

um complexo jogo de relações históricas que possibilitam sua materialização. Assim, dentre 

as possibilidades de ditos que poderiam irromper em dada enunciação, somente pôde emergir 

um enunciado e não outro em seu lugar.  Isso quer dizer que “nem tudo é sempre dito; [...] os 

enunciados (por mais numerosos que sejam) estão sempre em déficit [...]. Cada enunciado 

ocupa aí um lugar que só pertence a ele” (FOUCAULT, 2009a, p. 135, grifo do autor). Outra 

problemática que se coloca é que num grupo tão sucinto de signos a interpretação do 

enunciado é um modo de reagir à sua economia, promovendo certa riqueza de sentidos.  

De outro lado, apesar da raridade e da economia, cada enunciado, por meio do 

processo histórico, é constituído por um acúmulo que possibilita analisar “sua espessura no 

tempo em que subsiste” (FOUCAULT, 2009a, p. 140). Analisar o enunciado como 

acontecimento não se trata de buscar sua origem ou reavivar a enunciação, mas de perceber 

nele, por exemplo, a capacidade de reativação e de produção de sentido no processo histórico 

por meio de novas relações com outros enunciados. Desse modo, ao analisar o riso como 

enunciado buscamos compreender, no conjunto de signos possíveis, o que possibilita a 

irrupção desse enunciado, que é relativamente pobre e sucinto, evidenciando o efeito de 

raridade e de acúmulo que o constitui como materialidade enunciativa. Visando a ampliar 

nosso olhar acerca do processo discursivo, adiante, tecemos mais comentários acerca do 

enunciado e sua relação com o poder e a constituição do sujeito. 

 

1.4 Discurso, poder e ideologia 

Nesta seção queremos discutir as relações entre as concepções de discurso e poder, 

mas fazemos um intercurso pelo conceito de ideologia, embora Foucault não relacione suas 

pesquisas à ideia de ideologia. Vimos que as noções de discurso e enunciado relacionadas aos 

estudos de Foucault, Pêcheux e Bakhtin que apresentamos têm divergências e convergências.  

Dentre as convergências podemos citar a importância dos sujeitos e da história no 

processo discursivo. No entanto, esses autores divergem em pontos fundamentais como a 
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constituição do sujeito no que tange às noções de noções de poder e ideologia, esclarecendo 

que nem mesmo a ideia de ideologia é a mesma para Bakhtin e Pêcheux. Ainda, no interior 

das reformulações pêcheuxtianas acerca da AD, a ideologia também é repensada. Em função 

disso, julgamos importante discutir essas questões para delimitar nosso posicionamento 

teórico.  

Discutimos, incialmente, a noção de ideologia relacionada ao arcabouço teórico 

desenvolvido por Pêcheux, para o qual essa noção é fundamento para pensar em discurso, 

enunciado e sujeito. A AD francesa é uma disciplina relativamente nova no campo das 

ciências humanas e promove constantes interrogações e retificações de sua teoria e de sua 

metodologia. Em decorrência disso, a noção de ideologia passa por constantes reformulações 

sobre as quais falamos adiante. Incialmente é preciso mencionar que os estudos que envolvem 

a ideologia decorrem da parceria entre Pêcheux e Althusser (1974). Pêcheux foi discípulo de 

Althusser e promove uma continuidade da obra de seu mestre, concebendo a ideologia como 

parte importante para a análise do discurso.  

Nos primeiros escritos da AD francesa, a ideologia é entendida como prática e se 

manifesta nas relações sociais, pois “as ideologias não são feitas de „ideias‟ mas de práticas” 

(PÊCHEUX, 1988, p. 144). Derivada da parceria com Althusser, a noção de ideologia, então, 

se apresenta de forma repressiva. Esse poder determinante é tributado ao Estado e também a 

classes dominantes que tentam impor a maneira como o sujeito de outras classes deve agir e 

pensar. Para assegurar esse domínio, o Estado utiliza diversas estratégias, dentre elas, 

destacam-se os Aparelhos Ideológicos de Estado (ALTHUSSER, 1974), ou seja, Estado ou a 

classe dominante ratifica seu domínio por meio de dispositivos que se apresentam não como 

“a expressão da dominação da ideologia dominante, ou seja, da ideologia da classe 

dominante, [...] mas sim que eles são seu lugar e meio de realização” (PÊCHEUX, 1988, p. 

144-145). Assim, a ideologia se manifesta por meio de aparelhos repressores que estão a 

serviço da classe dominante para controlar os sujeitos de classes dominadas.  

Sobre a ideologia, Pêcheux (1988, p. 162) afirma que 

 

o funcionamento da Ideologia em geral como interpelação dos indivíduos em 

sujeitos (e, especificamente, em sujeitos de seu discurso) se realiza através do 

complexo das formações ideológicas [...] e fornece „a cada sujeito‟ sua „realidade‟, 

enquanto sistema de evidências e de significações percebidas – aceitas – 

experimentadas. 

 

De acordo com esse dizer, podemos compreender que, nas primeiras formulações 

da AD, o sujeito é interpelado pela ideologia sem que o perceba, ou seja, o sujeito não exerce 
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a capacidade de decidir, pois não é ele quem se identifica com os discursos, mas é 

condicionado a aceitar o discurso por meio dos aparelhos repressores ideológicos. O que 

ocorre é uma interpelação do sujeito pela ideologia, remetendo à noção de que o sujeito é 

assujeitado aos discursos e pelos discursos.  

Contudo, sabemos que esse trecho se refere à noção de sujeito apresentada pela 

AD-1, isto é, a primeira fase dos estudos da AD francesa, que foram constantemente 

reformulados por Pêcheux. Nessa primeira fase, a noção de sujeito é totalmente pautada na 

ideologia althusseriana e, em decorrência disso, o sujeito não é fonte de seu discurso, sendo 

“submetido às regras específicas que delimitam o discurso que enuncia” (MUSSALIM, 2005, 

p. 133), assim a ideologia emerge por meio da enunciação do sujeito. Vale ressaltar que o 

sujeito é constituído pela ideologia, porém não tem consciência desse processo, tendo a ilusão 

de ser a origem de seu dizer. Um grande problema de pesquisas desenvolvidas atualmente 

pode ser o de ainda apegar-se a essa fase da AD, ignorando o fato de que o próprio Pêcheux 

repensou a noção de assujeitamento a partir de reflexões advindas dos objetos e métodos 

desenvolvidos pela AD e também pela influência de leituras de Foucault e de Bakhtin.  

Na segunda fase de reformulações, conhecida como AD-2, o sujeito “passa a ser 

concebido como aquele que desempenha diferentes papéis de acordo com as várias posições 

que ocupa” (MUSSALIM, 2005, p. 133). Sobre a noção de sujeito apresentada na AD-1 e 

AD-2, são fortes as ideias de unidade, homogeneidade e assujeitamento à ideologia. 

Corroborando essa ideia, Mussalim (2005, p. 133-134) esclarece que  

 

apesar de diferentes, elas são influenciadas por uma teoria da ideologia que coloca o 

sujeito no quadro de uma formação ideológica e discursiva. Nesse sentido é que para 

a AD não existe sujeito individual, mas apenas o sujeito ideológico se manifesta 

através dele. 

 

Na terceira fase, AD-3, a noção de sujeito sofre um deslocamento devido à 

incorporação da noção de heterogeneidade ao arcabouço teórico pela influência de Bakhtin 

sobre as pesquisas de Authier-Revuz
12

, estudiosa que participa do círculo de Pêcheux 

(MALDIDIER, 2003). Disso decorre compreender que tanto o sujeito quanto os discursos são 

                                                           
12

 A noção de heterogeneidade é desenvolvida por Authier-Revuz a partir da influência das pesquisas de Bakhtin 

e seu círculo no interior da AD francesa (MALDIDIER, 2003). A heterogeneidade enunciativa se apresenta de 

dois modos: a heterogeneidade constitutiva e a heterogeneidade mostrada. No entanto, uma não se opõe à outra, 

pois compreende-se que os discursos são construções heterogêneas, isto é, os processos enunciativos acontecem 

por meio da relação entre os sujeitos. Desse modo, os enunciados são marcados pela presença do outro no 

discurso, que se mostra ou não na materialidade. Esse entendimento faz parte das reformulações de Pêcheux 

acerca da AD francesa, conforme consta no texto A análise do discurso: três épocas (Pêcheux, 1990b) e também 

em A inquietação do discurso: (re)ler Michel Pêcheux hoje (MALDIDIER, 2003).  
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heterogêneos, isto é, constituídos por um entrecruzamento de discursos. Assim, o sujeito não 

é entendido mais como inconsciente ou consciente do que diz, mas filia-se a diversos 

discursos. A noção de ideologia continua presente no interior da AD, no entanto, sua 

incidência revela um pensamento que admite a resistência do sujeito em relação à tentativa de 

dominação do Estado ou outra classe dominante. Todavia, ao recusar um discurso, o sujeito já 

está se filiando a outro, pois está sempre imerso em uma rede discursiva. De acordo com 

Pêcheux (1997, p. 304), 

 

- não há dominação sem resistência: [...] que significa que é preciso „ousar se 

revoltar‟. 

- ninguém pode pensar do lugar de quem quer que seja: primado prático do 

inconsistente, que significa que é preciso suportar o que venha a ser pensado, isto é, 

é preciso „ousar pensar por si mesmo‟.  
 

Portanto, em seus últimos escritos, Pêcheux concebe uma noção de ideologia mais 

flexível, isto é, o autor consegue admitir que o sujeito não é assujeitado a um discurso 

definitivamente, porque há possibilidade de desfiliações e há viabilidade de resistência. Isso 

confere ao sujeito uma relativa autonomia e denota que ele é constituído por meio de um 

processo ininterrupto. 

A obra de Bakhtin é permeada pela noção de ideologia arraigada à teoria do 

Marxismo, assim como os estudos pêcheuxtianos. Porém, a principal noção de ideologia que 

consta na obra bakhtiniana é voltada para o que o autor denomina de ideologia do cotidiano 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006), que são os valores sociais comuns que são construídos e 

apreendidos por meio dos processos de interação na vida cotidiana. Por isso, a constituição 

dos sujeitos se baseia na relação entre o eu e o outro, pois tudo o que envolve a vida dos 

indivíduos sociais é constituído por meio da ideologia: 

  

Chamaremos de totalidade da atividade mental centrada sobre a vida cotidiana, 

assim como a expressão que a ela se liga, ideologia do cotidiano, para distingui-la 

dos sistemas ideológicos constituídos, tais como a arte, a moral, o direito, etc. A 

ideologia do cotidiano constitui o domínio da palavra interior e exterior desordenada 

e não fixada um sistema, que acompanha cada um de nossos atos ou gestos e cada 

um dos nossos estados de consciência (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p. 121). 

 

Por meio desse posicionamento em que a ideologia perpassa todos os gestos das 

relações sociais, incluindo o social e o individual, surgem as críticas pêcheuxtianas ao projeto 

de Bakhtin, pois Pêcheux considera que “a produção do sentido não pode ser pensada na 

esfera das relações interindividuais; do mesmo modo, ela não pode ser tomada em relações 

sociais como a interação entre grupos humanos” (GREGOLIN, 2008, p. 39). Inicialmente, a 
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AD considera a leitura de Bakhtin acerca da ideologia marxista como equivocada, porque não 

atribuía ao aspecto político sua devida importância. Esse foi um dos motivos pelos quais o 

autor francês recusou inicialmente a obra de Bakhtin como contribuição para os estudos da 

AD francesa. 

Consideramos, todavia, um avanço a perspectiva de ideologia adotada por Bakhtin, 

já que ele não considera a dominação de uma classe por outra, mas designa o signo como 

arena de luta de classes e evidenciando como os valores sociais mais íntimos são resultantes 

do processo discursivo presente na interação social. Nas palavras de Gregolin (2008, p. 40), 

 

[m]arxista filiado às teses althusserianas, Pêcheux não poderia concordar com as 

teses de Bakhtin que articulam o signo ideológico, ao mesmo tempo, como arena das 

lutas sociais e expressão íntima e pessoa de indivíduos interlocutores. Essa discussão 

entremeava-se com a política, e os althusserianos travavam naquele momento de 

crise do marxismo uma batalha teórico-política contra o que denominavam de 

„reformismo‟. 

 

Em meio a essa luta teórica entrelaçada a ideais políticos e a valores cotidianos e 

percebendo a necessidade de reestruturação do aparato da AD francesa, as diferenças entre os 

autores e suas perspectivas teóricas são superadas e “o grupo pêcheuxtiano encontrará nas 

formulações bakhtinianas respostas para entenderem essa materialidade discursiva na análise 

da „heterogeneidade enunciativa‟” (GREGOLIN, 2008, p 40). 

Tomando as devidas precauções, pois referimo-nos a estudos distintos, a noção de 

ideologia constante no Marxismo e filosofia da linguagem (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

2006), apresenta-se mais flexível para pensarmos o riso como enunciado por meio do qual se 

articulam poderes e saberes que constituem o sujeito. Entretanto, as formulações 

foucaultianas, realmente distintas dessas idealizadas nas obras de Bakhtin e de Pêcheux, em 

vez de reatualizarem a noção de ideologia e tornarem esse conceito ainda mais arraigado à 

noção de discurso, abordam a questão do poder e do sujeito de modo singular, porque 

Foucault adota outro foco de análise e é a essa noção que esta pesquisa de filia. 

Foucault não relaciona suas pesquisas à noção de ideologia e em raras ocasiões 

utiliza esse termo em suas obras, pois seu objetivo não é reafirmar ou condenar tal noção. São 

poucas as referências a esse respeito e quando o filósofo francês chega a mencionar a palavra 

ideologia é somente para ratificar que ela não é cerne de seu trabalho. Para Foucault (2010), o 

poder pode ser exercido por todos os sujeitos que ocupam uma função social e esse poder 

também circula em diversas direções, por consequência não há uma classe dominante que 

detenha todo o poder e não há uma classe dominada que seja sempre subjugada. Por isso, para 
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Foucault (2010) não há como falar de uma forma universal de exercício de poder ou de um 

dispositivo geral do poder. Dessa forma, a noção de sujeito apresentada por Foucault é 

pautada pelas relações de poder e saber que o constituem, num jogo complexo e ininterrupto 

de relações.  

Sobre a noção de ideologia, Foucault (2010, p. 7) especifica que 

 

[a] noção de ideologia me parece dificilmente utilizável por três razões. A primeira é 

que, queira-se ou não, ela está sempre em oposição virtual a alguma coisa que seria a 

verdade. Ora, creio que o problema não é de se fazer a partilha entre o que num 

discurso revela da cientificidade e da verdade e o que revelaria de outra coisa; mas 

de ver historicamente como se produzem efeitos de verdade no interior de discursos 

que não são em si nem verdadeiros nem falsos.  

 

Outro fator apresentado por Foucault para não utilizar a palavra ideologia em suas 

pesquisas, é que ela pressupõe a ideia de repressão, o que para Foucault (2010, p. 7-8) é 

“totalmente inadequada para dar conta do que existe justamente de produtor de poder”, pois 

quando “se definem os efeitos do poder pela repressão, tem-se uma concepção puramente 

jurídica deste mesmo poder; identifica-se o poder a uma lei que diz não”. Além disso, o poder 

para Foucault não está relacionado somente a leis e instituições jurídicas, mas se dissemina 

em pequenas relações e tem grande potencial produtivo na sociedade.  

Os estudos foucaultianos admitem que o Estado exerce poder sobre a vida das 

pessoas e entende que ele tenha certo domínio sobre a população. Porém, sobre o Estado, é 

importante ressaltar dois aspectos: não há uma sinonímia entre o Estado e o poder; é evidente 

que existem diferentes formas de exercício de poder desvinculadas do Estado. Conforme 

Machado (2009, p. 168), 

 

a mecânica do poder se expande por toda a sociedade, assumindo as formas mais 

regionais e concretas, investindo em instituições, tomando corpo em técnicas de 

dominação Poder esse que intervém materialmente, atingindo a realidade mais 

concreta dos indivíduos – o seu corpo –, e se situa no nível do próprio corpo social, 

e não acima dele, penetrando na vida cotidiana, e por isso pode ser caracterizado 

como micropoder ou subpoder. 

 

O sujeito está imerso em uma rede de relações de poderes e de saberes, relações 

essas que não ocorrem apenas na vertical, de cima para baixo, separando definitivamente os 

sujeitos que detêm o poder e os sujeitos que não exercem poder. A proposta foucaultiana 

entende que o poder circula em todas as direções, cerca e forma o sujeito, constrói a 

subjetividade. Contudo, essa formação subjetiva não se dá de modo repressivo ou por meio de 

uma interpelação. Ao mesmo tempo em que se exerce poder sobre o sujeito, esse também vai 
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exercer poder sobre os outros. Assim, o poder não se manifesta apenas como forma de ordem, 

de lei ou de repressão. Outrossim, é preciso salientar que poder e saber não são noções 

opostas, porque um acompanha o outro, isto é, o saber proporciona o exercício de poder e 

assim sucessivamente. Desse modo, exerce poder o sujeito que detém o saber e, por 

conseguinte, é autorizado a exercer a função enunciativa ocupando uma posição.  

Entendemos que o propósito foucaultiano é investigar os efeitos dos discursos, 

entender como um discurso constrói saberes, exerce poderes e forma subjetividades. Para 

Fernandes (2008, p. 78), a subjetividade “é uma construção histórica sob determinadas 

condições, e [...] se dá na relação com o discurso. Uma vez que o sujeito é produzido nas 

relações discursivas, há, portanto, uma relação entre subjetividade e discurso”. A 

subjetividade, isto é, o processo no qual e pelo qual o indivíduo torna-se sujeito, ocorre à 

medida que o discurso envolve o sujeito em suas tramas.  

O discurso é o lugar onde saber e poder se articulam, é esse mesmo discurso que 

forma os sujeitos, sendo o sujeito resultado dessas relações. O discurso, por sua vez, é 

materializado em enunciados. O riso tomado como enunciado é capaz de exercer poder. Por 

conseguinte, para entender as relações de poder que constituem os discursos e sujeitos, o 

analista do discurso precisa descrever e analisar os enunciados, precisa, portanto, descrever e 

analisar os risos que irrompem nas diversas situações enunciativas.  

O poder tem o objetivo de controlar o sujeito em suas ações. Assim, conforme 

afirma Foucault (1995, p. 243), o poder é  

 

conjunto de ações sobre ações possíveis; ele opera sobre o campo de possibilidade 

onde se inscreve o comportamento dos sujeitos ativos; ele incita, induz, desvia, 

facilita ou torna mais difícil, amplia ou limita, torna mais ou menos provável; no 

limite, ele coage ou impede absolutamente, mas é sempre uma maneira de agir sobre 

um ou vários sujeitos ativos, e o quanto eles agem ou são suscetíveis de agir. Uma 

ação sobre ações.  

 

A proposta de Foucault (2010) é demonstrar que o poder está presente nas diversas 

instâncias da vida social por meio de enunciados que irrompem. Por isso, o sujeito, 

convivendo em sociedade, não está isento das relações de poder. Não há como escapar da 

imensa rede de poderes que se disseminam nos enunciados discursivos mobilizados pelo 

sujeito cotidianamente. Logo, neste trabalho, tomamos como embasamento a noção de poder 

para entender o riso e a relação com o sujeito em situação de interação, uma vez que são 

diversas as possibilidades de exercício de poder nas quais o riso pode emergir. 
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Por fim, ratificamos que os estudos foucaultianos influenciam a AD francesa, 

concernente à noção de enunciado, que não tem preocupação com questões linguísticas e 

também à noção de exercício de poder. Outro tópico que merece nossa atenção são os estudos 

foucaultianos acerca do corpo. Essas pesquisas dialogam com nosso objeto de estudo, pois é 

no corpo, mais precisamente no rosto que o riso se materializa. Os estudos de Foucault acerca 

da corporeidade também impulsionaram analistas do discurso como Courtine a olhar sobre o 

corpo e também sobre outros materiais semiológicos para construírem um aparato teórico e 

metodológico para analisar tais materiais discursivos como a noção de intericonicidade. Essa 

noção, em especial, ajuda a pensarmos no riso como enunciado que se materializa no corpo e 

faz os discursos funcionarem, recuperando outros risos precedentes, deixando entrever a rede 

de memória construída por meio do riso enunciativo. Tratamos dessas noções a seguir. 

 

1.5 O olhar sobre o corpo 

As pesquisas de Foucault, conforme afirmamos, influenciam os estudos 

desenvolvidos pela AD em diversos nichos, principalmente alargando o olhar sobre as 

materialidades enunciativas que irrompem velozmente na sociedade atual, em especial, 

enunciados sobre o corpo e o corpo como materialidade do discurso. Dessa maneira,  

 

o corpo comparece como dispositivo de visualização, como modo de ver o sujeito, 

suas circunstâncias, sua historicidade e a cultura que o constituem. Trata-se do corpo 

que olha e que se expõe ao olhar do outro. O corpo intangível e o corpo que se deixa 

manipular. O corpo como lugar do visível e do invisível (FERREIRA, 2013, p. 77). 

 

No que concerne ao estudo dessas outras materialidades, destacamos o enfoque de 

Foucault a respeito do corpo, da discursivização que se realizada no corpo e por do meio do 

corpo e que nos ajudam a refletir sobre a relação entre o riso e a corporeidade. Assim, o riso é 

materializado no corpo e é por meio do corpo que percebemos tanto a materialização do riso, 

bem como seus efeitos discursivos nas relações sociais. Por esses motivos, realizar um 

apanhado de modo sintético a respeito do tratamento de Foucault sobre o corpo é produtivo 

para este trabalho.  

Incialmente, Foucault analisa a sociedade de soberania, na qual o monarca era o 

soberano e detinha o poder. Esse soberano era o centro das relações de poder e tinha o direito 

sobre a vida e a morte das pessoas. Mas esse direito sobre a vida e a morte não visava a 

prolongar a vida dos sujeitos, pois a vida era a materialidade onde o soberano exercia seu 
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poder. O monarca poderia fazer o sujeito morrer ou deixar viver. De acordo com Foucault 

(2006, p. 148, grifo do autor), 

 

[o] soberano só exerce, no caso, seu direito sobre a vida, exercendo seu direito de 

matar ou contendo-o; só marca seu poder sobre a vida pela morte que tem condições 

de exigir. O direito que é formulado como „de vida e morte‟ é, de fato, o direito de 

causar a morte ou de deixar viver. [...] O poder era, antes de tudo, nesse tipo de 

sociedade, direito de apreensão das coisas, do tempo, dos corpos e, finalmente, da 

vida: culminava com o privilégio de se apoderar da vida para suprimi-la.  
 

Esse poder soberano era exercido nos corpos, de modo a tirar-lhe a vida ou infligir 

castigos e suplícios físicos como meio de punição. Prosseguindo em suas pesquisas acerca do 

corpo, em Vigiar e Punir (2009c), Foucault concebe a ideia de que o poder se manifesta em 

diversas tecnologias disciplinares, cujo foco é o corpo, tanto para controlá-lo como para torná-

lo dócil e manipulável. Se na sociedade de soberania o corpo passa por torturas e rituais de 

sacrifício em público, como forma de punição exemplar para os outros cidadãos, como o 

decorrer dos anos, o corpo deixa de ser superfície de castigos e retaliações e passa a ser 

concebido como superfície de adestramento a serviço da população, isto é, um corpo 

produtivo. Troca-se o castigo e a deterioração corporal pelo treinamento constante pela 

conservação do corpo para ser dócil e produtivo para a sociedade em geral (FOUCAULT, 

2009c).  

Assim, o corpo é a materialidade pela qual sujeito e a sociedade podem ser 

controlados. De acordo com Foucault (2009c, p. 132), há “uma descoberta do corpo como 

objeto e alvo de poder. Encontraríamos facilmente sinais dessa grande atenção dedicada então 

ao corpo – ao corpo que se manipula, se molda, se treina, que obedece, responde, se torna 

hábil e cujas forças se multiplicam”. Treinar o corpo e submetê-lo ao exercício do poder visa 

a torná-lo manipulável, aperfeiçoando-o e treinando-o por meio de técnicas disciplinares que 

objetivam os sujeitos, tornando-os objetos de poder e de saber por meio dos enunciados.  

A disciplina se constitui, nas palavras de Foucault (2009c, p. 133), por “métodos 

que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante 

de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade”. São diversos os modos 

pelos quais podemos perceber a presença de tecnologias disciplinares nas ações cotidianas, 

abarcando diversos níveis da esfera social, controlando o sujeito em lugares como escolas e 

hospitais. Foucault sintetiza o objetivo das tecnologias disciplinares, afirmando que  

 

[o] momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo 

humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco 
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aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo 

o torna tanto mais obediente quanto é mais útil (FOUCAULT, 2009c, p. 133). 

 

O sistema disciplinar abarca estratégias para o exercício de poder sobre o sujeito e 

uma dessas estratégias é a norma, isto é, busca-se a objetivação dos sujeitos por meio da 

separação entre o que é normal e o que é anormal. Desse modo, sobre o anormal aplicam-se 

sanções e estratégias normalizadoras que visam a normalizar o sujeito. Essa normalização 

pode ocorrer, por exemplo, quando o sujeito está obeso ou sedentário e os discursos que 

circulam procuram subjetivá-lo para que tenha atitudes relacionadas a cuidar da saúde. A 

normalização também pode ocorrer se o sujeito tem um sorriso caracterizado como feio e os 

discursos que circulam procuram conduzi-lo a procurar procedimentos estéticos para deixar 

seu riso mais bonito, de acordo com os padrões sociais considerados normais.  

Foucault pondera que a normalização promove a passagem da sociedade 

estritamente disciplinar para a sociedade de controle, pois a norma torna possível a criação de 

diversas regulamentações sobre o corpo dos sujeitos e sobre a vida dos sujeitos em sociedade. 

Por isso, não basta que o corpo seja produtivo, é necessário que ele permaneça saudável e 

vivo, para conseguir ser produtivo por mais tempo. De acordo com Foucault (2010, p. 189),  

 

[a]s disciplinas são portadoras de um discurso que não pode ser o do direito; o 

discurso da disciplina é alheio ao da lei e da regra enquanto efeito da vontade 

soberana. As disciplinas veicularão um discurso que será o da regra, não da regra 

jurídica derivada da soberania, mas o da regra „natural‟, quer dizer, da norma; 

definirão um código que não será o da lei mas o da normalização.  

 

A disciplina visa a criar padrões de comportamento e instrumentaliza-se de 

estratégias discursivas que deliberam o que é permitido e o que é proibido, mas, por ser uma 

tecnologia sutil, os sujeitos não percebem que suas ações estão sendo controladas e entendem 

um comportamento como natural. Por exemplo, rir demasiadamente em um ambiente 

corporativo pode ser interpretado de modo negativo, por outro lado, ser sério demais também 

vai ser visto como pouco produtivo. Assim, a normalização e a disciplina objetivam um 

equilíbrio nas ações do sujeito.  

A normalização também é um meio para o estabelecimento do biopoder, pois a 

procura por padrões de comportamento para o indivíduo e que promovam um bem-estar para 

o corpo social e para o corpo individual é constante. Esse processo de normalização ocorre 

baseando-se em saberes como a medicina, por exemplo, e são disseminados como práticas 

que a sociedade aceita como valores positivos. A transição da sociedade disciplinar para a 
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sociedade de controle atrela-se ao exercício do biopoder e se constituem como dois polos de 

desenvolvimento de relações de poder. De acordo com Foucault (1988, p. 151), 

 

[u]m dos polos, o primeiro a ser formado, ao que parece centrou-se no corpo como 

máquina: no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas 

forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração em 

sistemas de controle eficazes e econômicos – tudo isso assegurado por 

procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas: anátomo-política do corpo 

humano. 

 

Vale ressaltar que mesmo objetivando o cuidado com a coletividade, o 

aperfeiçoamento das potencialidades individuais continua sendo foco do exercício de poder. 

Esses poderes se configuram como o controle e potencialização do corpo, de suas capacidades 

e de suas características, construindo o olhar tanto sobre o corpo individual, quanto sobre o 

corpo social, visando a um bem-estar e a uma felicidade coletiva. Assim, podemos afirmar 

que vivemos na sociedade da felicidade, pois os discursos estão voltados para a “ditadura do 

bem-estar, da beleza; é a obrigatoriedade de ser feliz segundo padrões já estabelecidos e 

definidos” (W. SOUSA, 2012, p. 46). O riso constante exerce, dentre outras funções, a de 

mostrar-se adequado a essa ditadura da felicidade.  

Foi a partir dessas análises de Foucault sobre a corporeidade e também das 

reflexões realizadas sobre o enunciado na fase arqueológica que estudiosos da AD, em 

especial Courtine, voltam o olhar para as materialidades não verbais e elaboram noções que 

auxiliam metodologicamente o nosso trabalho analítico do riso como enunciado.  

 

1.5.1 Courtine: corpo e intericonicidade 

Courtine entende que as práticas discursivas relacionadas ao corpo e à imagem são 

constituídas no limiar da história. A importância do processo histórico nas discussões acerca 

do discurso é delineada na obra Análise do Discurso político: o discurso comunista 

endereçado aos cristãos (COURTINE, 2009). Nessa obra o autor vislumbra as inovações do 

discurso político que, por sua vez, já demonstrava uma forma diferente de se materializar. 

Courtine, então, promove um questionamento acerca da materialidade do discurso e esse 

posicionamento é resultante de seu contato com a obra foucaultiana Arqueologia do Saber 

(2009a). Nas palavras de Courtine (2009, p. 85), “a descrição do enunciado na Arqueologia – 

„a análise enunciativa‟ – põe em jogo a questão central para a AD da relação entre 

materialidade da língua e materialidade do discurso”. Isso quer dizer que Courtine entende, 
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assim como Foucault, que a língua e o enunciado são objetos diferentes e que a materialidade 

do enunciado é da ordem do discurso.  

Courtine interroga em seus trabalhos a exclusividade de análise dos textos verbais 

pertencentes ao campo político e o pouco destaque atribuído à perspectiva histórica do 

discurso. A primeira indagação ocorre porque Courtine percebe que “o verbo não podia mais 

ser dissociado do corpo, do rosto, dos gestos e das imagens” (PIOVEZANI, 2009, p. 33). Por 

isso, o autor francês empreende estudos acerca dos fluxos contínuos de materialidades como 

as imagens que constituem os discursos (COURTINE, 2013b). Entendemos que a proposta de 

Courtine é repensar o objeto inicial da AD e alargar suas fronteiras, métodos e objetos. O 

autor francês também mostra que o discurso político se modificou e se materializa por meio 

de novos elementos sígnicos além da palavra, pois as novas tecnologias e as transformações 

sociais possibilitaram novas constituições de enunciados, desde que estejam adequadas às 

necessidades de comunicação e ao momento histórico.  

Courtine, então, volta seu olhar para as práticas do corpo e no corpo. Seu trabalho 

acerca da corporeidade também se relaciona com Foucault, que “foi um daqueles a quem 

devemos a invenção teórica do corpo na segunda metade do século XX” (2013b, p. 39). O 

corpo interessa aos dois autores, porém, o olhar sobre esse objeto apresenta distinções quanto 

ao desenvolvimento das pesquisas, já que Foucault “contribuiu para fazer do corpo um objeto 

de saber, inscrito na história, mas [...] não considerou o papel desempenhado pela 

expressividade na constituição da subjetividade” (PIOVEZANI, 2009). Assim, Courtine 

também desenvolve um olhar sobre corpo que tanto produz quanto recebe práticas 

discursivas, constitui-se como lugar de produção de subjetividades, de saberes e de exercício 

de poderes, numa relação constante que ocorre no limiar do processo histórico e com a 

expressividade do corpo e do rosto no interior dos discursos. 

O enfoque histórico possibilitou a Courtine observar como o material semiológico 

corporal sofreu mutações e foi se formando (ou deformando), levando-se em consideração, 

por exemplo, as intervenções cirúrgicas e estéticas, a preocupação com a higiene e a saúde 

dos corpos, tendo em vista o olhar e o saber médico e o farmacológico. Courtine também se 

preocupa com as práticas corporais nas artes como a dança e o cinema (CORBIN; 

COURTINE; VIGARELLO, 2008) e analisa como os corpos deformados dos sujeitos eram 

expostos em feiras e teatros para entretenimento, bem como descreve as violências a que esses 

corpos anormais eram submetidos (COURTINE, 2013a). 

A emergência do corpo como objeto de saber e poder nas relações discursivas é 

também perceptível pela proliferação e circulação vertiginosa de enunciados não verbais nos 
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diversos espaços sociais, pertencentes a variados discursos. Os enunciados que circulam são 

constituídos por imagens desses corpos que podem ser modelos de beleza, de saúde e de 

juventude ou também imagens de corpos obesos, doentes e deformados. Esses enunciados 

emergem como um corpo-imagem ou imagem-corpo e povoam a memória social, fazendo 

funcionar os discursos que constituem os valores dos sujeitos. De acordo com Bentes (2009, 

p. 183), “[as] imagens-corpos assumem, hoje, um lugar decisivo no imaginário 

contemporâneo: corpos-imagens demonizados, massacrados, modelados, glamourizados, 

corpos obsoletos e turbinados”. Assim, podem irromper como enunciado as imagens dos 

corpos e não apenas o corpo físico/biológico necessariamente, pois “a particularidade do 

corpo, é que ele também pode ser mídia, ou seja, o corpo e a mídia, o suporte das imagens 

internas” (COURTINE, 2013b, p. 46). 

O projeto de Courtine (2013a) não se limita ao estudo do corpo ou da imagem-

corpo, mas reflete acerca da relação do corpo com a constituição de subjetividades. Dessa 

forma, o autor percebe a necessidade de abarcar em seu projeto o estudo de outras 

materialidades semiológicas não verbais e, ao refletir sobre suas pesquisas, afirma que 

 

a imagem e o corpo são objetos antropológicos por excelência, ao mesmo tempo 

objetos políticos e individualmente sensíveis. O ponto de vista que tento desenvolver 

é bem este: o de uma antropologia histórica da imagem e do corpo que seja também 

uma genealogia das sensibilidades contemporâneas (COURTINE, 2013a, p. 43).  

 

A partir dessa afirmação do autor fica evidente a preocupação com a construção 

discursiva histórica que se faz por meio de imagens e não apenas dos textos verbais. O 

pesquisador francês deseja, desse modo, 

 

mostrar que é preciso ferramentas, outros métodos, uma outra Análise do discurso 

que esteja sempre atenta à questão histórica e que o esteja igualmente à 

transformação dos materiais discursivos significativos. Daí também a urgência que 

existe em fazer progredir os trabalhos sobre a imagem: não entendo como a maior 

parte daqueles que trabalham com o discurso não veem a necessidade imperiosa de 

se trabalhar com a imagem, e cada vez mais continuo persuadido de que os modelos 

teóricos que foram elaborados no campo do discurso – sejam eles arqueológicos ou 

interdiscursivos – podem servir de quadro geral a uma análise das imagens que dê 

conta de suas dimensões históricas e antropológicas (COURTINE, 2013b, p. 59-60). 

 

A inquietação de Courtine também nos impulsiona a realizar esta pesquisa sobre os 

tipos de riso, pois a comunicação humana é cada vez mais heteróclita e constituída por 

materiais discursivos constituídos por múltiplas naturezas semiológicas. O riso está 

relacionado a esse campo discursivo da imagem e do corpo, uma vez que é uma prática 
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inscrita no corpo e no rosto dos sujeitos. Devemos analisar esse gesto tentando compreendê-lo 

em sua dimensão histórica e discursiva. Nas palavras de Bremmer e Roodenburg (2000, p. 

72), “riso é um fenômeno expresso no corpo e pelo corpo”. Assim, o riso e a construção 

discursiva acerca dele se manifestam nos corpos e também constituem subjetividades. 

Courtine identificou a emergência de materiais semiológicos não verbais no 

discurso e, por isso,  dedicou-se a desenvolver mecanismos para analisar essa materialidade 

que não é da ordem da língua, mas da ordem do olhar. Uma dessas ferramentas é a noção de 

intericonidade que, por sua vez, se apoia na noção de memória discursiva que “implica não 

haver discursos que não sejam interpretáveis sem referência a uma tal memória, há um 

„sempre-já‟ do discurso [...]. Há um „sempre já da imagem” (COURTINE, 2013b, p. 46). A 

memória coletiva dos sujeitos é povoada pelos discursos sociais que se materializam também 

em enunciados imagéticos. A irrupção de uma imagem pressupõe sua ligação com outros 

signos imagéticos. De acordo com Araújo (2015, p. 3), “se Courtine admite que toda imagem 

tenha inscrição numa cultura visual, então, é preciso aceitar o fato de que as imagens, os 

objetos, os comportamentos não podem ser tratados sem considerarmos a rede de 

significações que os batizam no universo da linguagem articulada”. Os risos são partes 

integrantes da linguagem que integram a memória discursiva, pois podemos reconhecer e 

interpretar os risos e relacioná-los a outros risos que estão presentes na memória discursiva.  

Os materiais semiológicos imagéticos são signos e a noção de intericonidade é uma 

ferramenta metodológica para analisar os processos discursivos e os efeitos de sentido dos 

enunciados não verbais que integram a rede discursiva. Nas palavras de Courtine (2013b, p. 

46), essa noção  

 

supõe o estabelecimento da relação de imagens externas, mas também de imagens 

internas, as imagens das lembranças, as imagens que guardamos na memória, as 

imagens das impressões visuais armazenadas pelo indivíduo. Não há imagem que 

não nos faça ressurgir outras imagens, tenham essas imagens sido vistas antes ou 

simplesmente imaginadas. [...] A intericonicidade supõe, portanto, o estabelecimento 

de relações de imagens: imagens exteriores ao sujeito – como quando uma imagem 

pode ser inscrita em uma série de imagens, uma arqueologia, à maneira do 

enunciado em uma rede de formulações para Foucault – mas também imagens 

internas que supõe levar em consideração todo o catálogo mnemônico da imagem no 

indivíduo, podendo ser também seus olhos, as imagens vistas, esquecidas, 

ressurgidas ou até mesmo fantasmagóricas que povoam o imaginário. 
 

Então, a intericonicidade constitui-se por uma rede visual de imagens que se 

relacionam e evidenciam o olhar do sujeito no estabelecimento das relações entre as imagens. 

As imagens internas são aquelas que o sujeito possui em seu arquivo que, por sua vez, 

dialogam com as imagens externas, que estão acessíveis a outros sujeitos. Para compreender 
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uma imagem o sujeito estabelece relações entre aquilo que está inscrito internamente em sua 

memória discursiva e a imagem externa que é alvo de seu olhar.  

Igualmente, a noção de intericonicidade remonta à ideia foucaultiana de enunciado, 

pois “reforça o caráter não verbal que o enunciado propõe como ferramenta, podendo ser 

utilizada para analisar imagens” (MILANEZ, 2013, p. 346). Assim, o arcabouço teórico de 

Courtine também nos auxilia a pensar o riso como materialidade enunciativa e, como tal, tem 

um funcionamento que se inscreve no interior dos discursos que permeiam todo o processo 

comunicativo. Por isso, precisamos interpretar esses tipos de risos, reconhecendo suas regras 

de formulação e circulação, seus poderes e perigos.  

Diante do volume de noções e discussões que apresentamos neste capítulo, 

enfatizamos que nosso entendimento acerca do riso sob o viés discursivo se baseia, 

principalmente, na noção de enunciado como materialidade discursiva e, para tanto, propomos 

um diálogo entre Bakhtin, Pêcheux e Foucault, com ênfase nos estudos foucaultianos, que 

oferecem aparato teórico para a análise do exercício da função enunciativa para pensarmos na 

posição sujeito e na constituição da subjetividade.  

A noção de FD foucaultiana é mobilizada para analisar as práticas que fazem 

funcionar o riso enunciativo no interior de cada campo discursivo que selecionamos. O estudo 

do riso também mobiliza a noção de saber e poder no interior de cada FD analisada. A AD 

oferece aparato teórico para analisarmos as condições de produção do riso enunciativo e 

também na noção de discurso. Recorremos à noção de intericonicidade para analisar a 

formação de redes de memória que se formam por meio de risos e constituem os discursos 

acerca do corpo e o rosto como superfície onde o riso se materializa e faz funcionar o 

biopoder. O riso como enunciado, no decorrer dos processos históricos, já desempenhou 

diversas funções, por isso, consideramos importante apresentar considerações acerca do 

processo histórico-discursivo que envolve o riso e sobre isso discutimos a seguir.   
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CAPÍTULO 2 

O RISO CONTROLADO E O CONTROLE PELO RISO:  

UM PERCURSO HISTÓRICO 

 

 

Na encruzilhada do físico e do psíquico, do 

individual e do social, do divino e do 

diabólico, ele [o riso] flutua no equívoco, na 

indeterminação. 

 
O riso é um fenômeno global, cuja história 

pode contribuir para esclarecer a evolução 

humana. 

 

Georges Minois (2003) 

 

 

O objetivo deste capítulo é discutir a função do riso na perspectiva da história, isto 

é, observar os diversos tipos de riso que se emergem no processo histórico. Para tanto, 

recorremos a estudos que possibilitam analisar a dimensão histórica e social do riso, entre os 

quais destacamos Minois (2003), Bremmer e Roodenburg (2000), Alberti (2002), Bakhtin 

(1999) e Bergson (2001), esses dois últimos evidenciam a faceta social do riso e sua 

importância como atividade coletiva humana, um gesto social.  

Ao observar a multiplicidade e complexidade dos risos que os historiadores 

perceberam nas sociedades antigas e também na atual, que há indícios para a compreensão de 

que os tipos de risos que antes existiram passam por reformulações e permanecem 

relativamente estáveis na sociedade atual, desempenhando múltiplas funções no processo 

interacional.  

Em relação ao riso temos diversos posicionamentos valorativos, pois ele já foi 

proibido, santificado, profano, repudiado e, hoje, valorizado, de acordo com as informações 

que constam nas obras dos autores supracitados. Vale ressaltar que o riso emerge, com maior 

ou menor frequência, em todos os momentos históricos e mesmo com proibições e restrições, 

o riso tem uma capacidade de se adaptar às situações enunciativas fazendo parte do cotidiano 

das pessoas. Destacamos, também, que o riso desempenha múltiplas funções sociais, porque 

também são múltiplas as formas e os temas na enunciação. Assim, o riso não é apenas um 
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gesto que demonstra alegria, os diversos tipos de riso podem ser uma maneira de moldar os 

sujeitos que constituem o corpo social. Desse modo, o que distingue cada tipo de riso em cada 

momento histórico é a maneira como ele funciona na sociedade e em determinadas práticas, 

constituindo valores e práticas, sendo o riso também consequência desses valores e 

comportamentos. 

Consideramos como quesito para a irrupção de um enunciado a relação dialógica 

com os outros enunciados que o precedem ou sucedem, por isso, ao tentarmos entender o 

funcionamento complexo do riso enunciativo atualmente temos como ponto de partida a 

retomada de sua aparição em outras épocas. A história do riso apresentada pelos autores 

mobilizados neste capítulo pode nos auxiliar a entender os processos discursivos que 

permeiam o riso e as funções que ele desempenha na dispersão ao longo da história e também 

na atualidade.  

Para tanto, recorremos, principalmente, à obra de Minois (2003), porque esse autor 

retrata detalhes importantes da história do riso desde a antiguidade até a atualidade. Porém, 

dessa obra selecionamos alguns períodos que se destacam por fornecerem uma visão 

diversificada da função do riso, pois nosso objetivo é compreender o riso e suas funções na 

atualidade a partir de sua história como ponto de partida. Iniciamos nossas reflexões fazendo 

apontamentos sobre o riso para a sociedade grega antiga, a sociedade romana, o riso na Idade 

Média, com destaque para os estudos de Bakhtin (1999) sobre o riso carnavalesco e damos 

um salto para os séculos XIX, XX e XXI.  

 

2.1 O riso controlado dos gregos 

O riso na sociedade grega é restrito, pois havia um código moral determinando que 

o riso é negativo para os sujeitos. Diante disso, entendemos que as situações discursivas nas 

quais o riso emerge entre os gregos eram delimitadas e que os outros momentos da vida 

cotidiana eram reservados para o aspecto sério e conservador (ALBERTI, 2002). O controle 

sobre a emergência do riso é vigoroso. De acordo com Alberti (2002, p. 73),  

 

[do] ponto de vista da ética, já se pode dizer que o riso e o risível são condenados ou 

tolerados com certas medidas e regras. A condenação, seja platônica, seja teológica, 

baseia-se na distância entre o riso e a instância da verdade suprema [...]. O riso e o 

cômico prejudicavam nosso acesso à essência fundamental do ser: os prazeres 

impuros e a felicidade terrena da laettia temporalis
13

 nos dão a ilusão do bem, 

enquanto o verdadeiro prazer deve ser procurado na sabedoria e no conhecimento da 

verdade.  
 

                                                           
13

 Do latim: felicidade temporária/ passageira.  
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Assim, a irrupção do riso não é apenas controlada, mas é atribuído a esse gesto um 

valor negativo, por isso, sua manifestação era restrita assim como eram limitadas as suas 

funções no discurso. As palavras tolerância e condenação dão o tom de controle com que a 

emergência do riso é percebida pelos gregos clássicos. Todo esse rigor encontra embasamento 

nos textos dos filósofos 

gregos. Vale ressaltar, de 

acordo com Minois (2003), 

que grande parte dos filósofos 

gregos arcaicos mostra-se 

contrária ao riso. Platão, por 

exemplo, acredita que o riso é 

uma demonstração grosseira 

de emoção e é incisivo ao 

condená-lo. Por influência de 

tais ideias, tanto na comédia 

quanto na literatura, o ato de 

rir torna-se cada vez mais sutil. As esculturas gregas, conforme visualizamos na Figura 02
14

, 

eram representadas pelo sóbrio e tentavam retratar a beleza física e a proporcionalidade dos 

corpos como também as figuras mitológicas. 

Na medida em que a sociedade grega se intelectualiza, as condições para a irrupção 

do riso diminuem. De acordo com Minois (2003), há dois tipos de riso correntes na sociedade 

grega: o riso simples e subentendido (gêlan) e o riso agressivo e zombeteiro (katagelân), que 

devem ser, todavia, moderados dentre os gregos. Em especial o riso zombeteiro deve ser 

controlado, pois ele apresenta maiores perigos à ordem social e também devia ser reservado a 

determinadas ocasiões, como as festividades. De acordo com Minois (2003, p. 49), 

 

[o] crescente refinamento e os progressos do intelectualismo traduzem-se, a partir do 

fim do século V a. C., por uma desconfiança clara em relação ao riso desenfreado, 

manifestação indecente de uma emoção primária, ainda próxima de um instinto 

selvagem, inquietante, que é preciso aprisionar, domesticar, civilizar.  

 

Verificamos uma negatividade em relação ao discurso sobre o riso e também sobre 

o riso com gesto discursivo devido aos perigos suscitados e ao seu poder de desestabilizar a 

ordem e colocar em risco os bons costumes sociais. Essa condenação ao riso tinha o objetivo 

                                                           
14

 Conferir em: https://www.todamateria.com.br/evolucao-da-escultura-grega/. Acesso em 10 de fev. de 2017. 

Figura 02. Esculturas gregas. 

https://www.todamateria.com.br/evolucao-da-escultura-grega/
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de disciplinar a sociedade a rir pouco e, nas ocasiões nas quais não pudesse evitá-lo, deveria 

fazê-lo de forma bastante moderada. Desse modo, devido à sua força enunciativa há a 

tentativa de colocar o riso na ordem do discurso, controlando seu aparecimento que, na vida 

social cotidiana, deve ser o mais refinado possível, visando a reduzi-lo a um papel de 

“distração espiritual” (MINOIS, 2003, p. 55). 

Uma das ocasiões em que se poderia rir era para celebrar as divindades gregas. Em 

contrapartida, a existência humana é motivo para chorar devido às imperfeições que os 

homens possuem. O riso era sinônimo de deleite dos deuses, que eram considerados seres 

perfeitos e poderosos. Por isso, não é permitido ao homem sério, respeitável e consciente de 

sua natureza imperfeita rir livremente. Portanto, há uma interdição discursiva da irrupção do 

riso nas ações cotidianas (MINOIS, 2003). 

A irrupção controlada do riso permite ao homem perceber tanto sua própria 

imperfeição quanto a grandiosidade dos deuses, deixando evidente que a natureza humana é 

desprezível e limitada. Assim, o riso para os gregos é um ponto de contato entre a 

humanidade e a divindade. No entanto, a humanidade, sendo frágil e imperfeita, tem motivos 

limitados para se sentir alegre, porque a morte está sempre à espreita do homem e esse temor 

“contamina o riso” humano, que é medroso demais para que demonstre felicidade. A alegria 

verdadeira é um privilégio do divino e uma das funções do riso no discurso é zombar da 

fragilidade humana (MINOIS, 2003).  

A proibição do riso era constante, com exceção para a oportunidade em que 

aconteciam festividades, novamente ocasiões para celebrar os deuses. Nesses momentos de 

comemorações, em que havia abundância de comidas, de bebidas e de diversão, o riso se 

manifesta intensamente, pois  

 

[e]ra típico da civilização grega que as ocasiões de riso e zombaria não fossem as do 

cotidiano [...]. Os grandes festivais religiosos, em especial, permitiam aos gregos 

relaxar os padrões habituais de comportamento e entregar-se ao riso autêntico e ao 

humor irreverente (BREMMER; ROODENBURG, 2000, p. 29). 

 

 Diante do exposto, compreendemos que os momentos festivos eram restritos para 

os homens, mas nessas situações o riso poderia proliferar entre os sujeitos. Uma característica 

importante do riso é que ele dá sentido às festas, que têm por função, conforme afirma Minois 

(2003, p. 30), “reforçar a coesão social na cidade; asseguram a perpetuação da ordem humana, 

renovando o contato com o mundo divino; e o símbolo do contato estabelecido com o divino é 

o riso”. A função do riso nos momentos de festividade em geral, tal como concebemos na 
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atualidade, é demonstrar alegria e entusiasmo dos sujeitos participantes, no entanto, na cultura 

grega, a função do riso é complexa, pois o riso delineia uma alegria relacionada à organização 

social, definindo os papéis ocupados pelos sujeitos e também delineia um modo de exercício 

de poder.  

O valor negativo do riso para os gregos pode ser visualizado na distinção entre a 

tragédia e a comédia grega. Para Aristóteles (1997, p. 47) as representações artísticas e 

literárias são as ações rotineiras do cotidiano em que procura-se retratar, ou melhor, “criar o 

maravilhoso”. Esse direcionamento na obra aristotélica categoriza os gêneros em relação à 

boa ou à má utilização dos elementos formais e a obra Poética (ARISTÓTELES, 1997) 

enfatiza que o autor caracteriza a tragédia como gênero que representa os homens superiores, 

aqueles dignos de serem respeitados e de terem seus feitos contados aos outros homens. 

Entendemos que a tragédia está voltada para o sério, para a sobriedade no trato das ações dos 

sujeitos.   

Aristóteles (1997, p. 24) afirma que a tragédia é “a representação duma ação grave, 

de alguma extensão e completa 

em linguagem exornada, cada 

parte com o seu atavio 

adequado, com atores agindo, 

não narrando, a qual inspirando 

pena e temor, opera a catarse 

própria dessas emoções”. A 

representação ações que 

constam nos textos trágicos é 

feita por meio de máscaras e 

como podemos visualizar na 

Figura 03
15

, a máscara que 

representa a tragédia é séria e tem feições que remetem às provações humanas.  

Em Poética Clássica (1997), Aristóteles trata da temática acerca da comédia que é 

o gênero literário dedicado a provocar o riso, entretanto, não há um destaque em relação a 

esse assunto, porque a obra descreve, sobretudo, a tragédia, citando a comédia apenas como 

contraponto para destacar as diferenças entre os dois gêneros. Esse tratamento se deve ao fato 

de que o riso na cultura grega tem valor negativo (MINOIS, 2003).  

                                                           
15

 Conferir em: https://tendimag.com/2013/02/10/mascarada/. Acesso em 13 de fev. de 2017. 

Figura 03. Máscaras de teatro gregas representando a tragédia. 

https://tendimag.com/2013/02/10/mascarada/
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De acordo com Aristóteles (1997), a comédia não é um gênero considerado digno 

de ser estudado, pois é de nível inferior. A comédia se encarrega de imitar os homens 

inferiores, aqueles encontrados no cotidiano, na vida social. Para Aristóteles (1997, p. 23-24), 

a comédia é um gênero inferior, isso porque leva o sujeito ao riso e o ato de rir é feio:  

 
a comédia, como dissemos, é a imitação de pessoas inferiores; não, porém, com 

relação a todo vício, mas sim por ser o cômico uma espécie de feio. A comicidade, 

com efeito, é um defeito e uma feiura sem dor nem destruição; um exemplo óbvio é 

a máscara cômica, feia e contorcida, mas sem expressão de dor. 

 

O autor se refere nesse trecho à semelhança entre a face deformada de alguém que 

ri e a face igualmente deformada de alguém que 

sente dores, como podemos visualizar na Figura 

04
16

. Aristóteles (1997) acredita que o riso é 

negativo porque simula a dor, pois o sujeito tem o 

semblante feio e deformado sem motivo grave e 

para o autor essa atitude é grotesca. Contudo, na 

atualidade, a busca pela felicidade e a representação 

do riso como signo dessa alegria, podemos afirmar 

que os efeitos de sentido do riso relacionam-se a 

valores positivos, já que as pessoas devem rir para 

demonstrar cordialidade, tranquilidade, entre outras 

características positivas que o riso pode ter nas 

situações sociais diversas. 

 É preciso salientar, conforme Minois (2003), que o riso era controlado, mas não 

era proibido para os gregos, pois no decorrer das festividades, o riso é símbolo de alegria e, 

em sua ambivalência, também representa a desordem social. Esse caos provocado pelo riso é 

necessário para restaurar, posteriormente à festa, o estado de ordem: 

 

o riso festivo é, a irrupção do caos e sua autodestruição. O aspecto mágico é 

flagrante. Em um parêntese claramente circunscrito, a desordem surge sob a forma 

do riso e, ao mesmo tempo, é morta pelo riso, pela autodestruição e pelas zombarias 

mútuas de todos esses atores mascarados que encarnam, cada um, um aspecto das 

proibições e dos medos. De um só golpe, a ordem social é recriada e confrontada em 

sua normalidade (MINOIS, 2003, p. 33). 

 

                                                           
16

 Conferir em: http://www.rnz.de/wissen/wissenschaft-regional_artikel,-Heidelberger-Akademie-der-

Wissenschaften-Andreas-Bagordo-zur-griechischen-Komoedie-_arid,206443.html. Acesso em 10 de fev. de 

2017. 

Figura 04. Máscara de teatro grega 

representando a comédia. 

http://www.rnz.de/wissen/wissenschaft-regional_artikel,-Heidelberger-Akademie-der-Wissenschaften-Andreas-Bagordo-zur-griechischen-Komoedie-_arid,206443.html
http://www.rnz.de/wissen/wissenschaft-regional_artikel,-Heidelberger-Akademie-der-Wissenschaften-Andreas-Bagordo-zur-griechischen-Komoedie-_arid,206443.html


76 
 

A partir dessa afirmação, entendemos que o riso funciona como modo de exercer 

poder e de resistência na sociedade grega, porque a permissão à irrupção do riso é um 

mecanismo para controlar a sociedade, pois os sujeitos sentem-se livres durante as festas, que 

em geral eram regadas a vinho, mas quando elas acabam todos retomam suas vidas rotineiras 

que devem ser marcadamente sérias e respeitáveis. Esse mecanismo de controle social por 

meio da restrição ao riso em algumas situações e não em outras também é recorrente em 

momentos históricos posteriores, conforme veremos adiante, visto que o riso promove a 

desordem com o objetivo de reforçar a ordem. O discurso que se cria em relação às 

festividades reforça nos sujeitos a ideia de que somente naqueles momentos festivos há 

autorização para rir de alguém e/ou com alguém, ações que no cotidiano estão controladas 

discursivamente.  

A norma social, portanto, é manter-se sóbrio e sério, deixando o riso para os deuses. 

Desse modo, as práticas sociais delimitam, por meio do riso, o exercício da função 

enunciativa, isto é, os enunciados sobre o riso e o próprio riso controlam quem pode e quem 

não pode rir. Delimitando a função enunciativa, é possível reafirmar o exercício de poder por 

meio do ato de rir.  

Além de demonstrar que o riso adquire valores negativos no cotidiano dos gregos, 

Minois (2003, p. 71) relata que em algumas situações, como na política, o riso chega a ser 

proibido: “Não se deve, evidentemente, zombar de homens políticos, e estes últimos, sob a 

pena de degradar sua função, devem sempre permanecer dignos e sérios. [...] O riso faz as 

pessoas perderem a lucidez e o controle indispensáveis aos dirigentes”. É ofensivo que o 

político se utilize do riso em suas falas públicas, porque tal ato destoa da posição séria que o 

sujeito ocupa. Se pensarmos na irrupção do riso na atualidade há uma diferença considerável, 

pois nos debates, entrevistas e programas partidários encontramos a recorrência do riso cujo 

efeito de sentido pode ser a derrisão, a ironia ou a zombaria, por exemplo. Todavia, é 

importante mencionar que o riso que emerge durante o debate pode não ter o mesmo efeito de 

sentido do riso que irrompe em uma entrevista ou no programa partidário. Cada um desses 

tipos de riso exerce uma função no discurso e relaciona-se às condições de produção e ao 

tema da enunciação.  

Outrossim, Minois (2003) ainda afirma que a repulsa dos gregos ao riso é crescente, 

por isso, os ataques pessoais e a zombaria contra os cidadãos são considerados como 

manifestação grotesca. O riso vai sendo cada vez menos aceito, tanto que na vida urbana 

cotidiana a sociedade deve abster-se de rir, uma vez que o riso é considerado como uma 

„careta‟, deformando e tornando as pessoas feias. De acordo com o autor, a restrição ao riso é 
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levado a tal ponto que personalidades importantes desse período, tais como Pitágoras, nunca 

teriam rido e Aristóteles não ria facilmente (MINOIS, 2003). 

Assim, o controle sobre o riso se perpetua em outros períodos históricos. No 

entanto, os romanos tendem a permitir o riso na política, porque esse riso enunciativo 

desempenha, dentre outras funções, a de convencer a sociedade acerca de um tema social. 

Podemos inferir que o riso não só marca a posição sujeito, mas também controla a função a 

enunciativa, pois o discurso tem uma ordem e não se pode rir a qualquer momento e para 

qualquer sujeito, conforme exposto a seguir.  

 

2.2 O riso e a sátira romana 

Na sociedade romana, assim como na sociedade grega, persiste a negatividade em 

relação ao riso. O controle e a interdição estão presentes no cotidiano dos romanos em relação 

à livre irrupção deste gesto, ou seja, rir é permitido em situações específicas e adequadas. 

Desse modo, Minois (2003) afirma que há certo orgulho dos romanos acerca do riso e esse 

entendimento do autor é construído a partir da análise de textos como a comédia e a sátira. O 

período por volta do século II a. C., ao contrário da época, é marcado por certa tolerância ao 

riso, desde que observadas as regras de conduta que se relacionam à ordem do discurso.  

Os documentos e outras obras elaboradas pelos romanos eram formalmente 

escritos, fato que os historiadores consideram relevantes para afirmar que essa sociedade é 

adepta da seriedade. No entanto, Minois (2003) afirma que essa percepção dos sujeitos 

romanos é parcialmente correta, pois havia regras para a irrupção do riso, mas ele era 

permitido e desempenhava funções em algumas situações enunciativas do cotidiano como, 

por exemplo, na fala dos políticos durante os discursos, em que funcionava a derrisão e a 

satirização (MINOIS, 2003). Essa irrupção do riso também pode ser percebida em discursos 

políticos na atualidade, fato importante para entendermos que os enunciados verbais e não 

verbais podem se permanecer no decorrer da história e desempenhar funções que existiam em 

outras épocas. Diante disso, acreditamos que o riso pode ser um enunciado.  

Nesse período havia na língua latina termos específicos relacionados ao ato de rir: 

para designar o riso de forma geral utilizava-se risus e para designar a sua função derrisória o 

termo era ridiculum. De acordo com Alberti (2002, p. 58), o ridiculum era objeto de ensino da 

retórica para os romanos e estava a serviço do orador “que podia tornar risíveis todos os 

vícios da humanidade, assim, como as deformidades e os defeitos do corpo”, por isso, “seu 

objetivo não é divertir, e sim ser útil”.  
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Inferimos que a função social do riso entre os intelectuais dessa época constitui-se 

como “um instrumento de causa moral; trata-se de transmitir uma lição, com uma palmada ou 

uma carícia, mas sempre rindo” (MINOIS, 2003, p. 83). De forma geral, o riso dos latinos 

está longe ser inofensivo, gentil e sempre alegre, ao contrário, constitui-se como um riso 

enunciativo relativamente estável cuja função e efeito de sentido relacionam-se a causticidade 

e ao grotesco. Para sustentar tal consideração, Minois (2003, p. 84) afirma que “o riso e a 

sátira, num clima burlesco, são, de fato, as marcas específicas do riso romano, oriundas, 

talvez, da causticidade camponesa das origens latinas”. Diferente da sociedade grega, os 

romanos valorizam o riso em algumas situações, principalmente aquelas que provocam o riso 

com efeito de zombaria, voltado para a arte política. 

Diante do exposto, entendemos que se 

mantém uma esfera de negatividade envolvendo 

o riso, que, apesar de ser ligeiramente livre, 

ainda segue alguns parâmetros em relação à 

possibilidade de se manifestar em qualquer 

ocasião social. Tais restrições advêm do grande 

temor de sua faceta destrutiva e desordeira, 

capaz de modificar a ordem social vigente, 

possibilitando o exercício de poder daqueles 

sujeitos pertencentes a classes inferiores. O 

efeito de sentido negativo em relação ao riso 

pode ser visualizado nas esculturas romanas, 

conforme consta na Figura 05
17

, em que temos a 

sobriedade retratada nas feições da estátua.  

A sociedade romana, de modo semelhante à sociedade grega, promovia diversas 

situações festivas, acompanhadas por bebidas, nas quais o riso poderia se manifestar de modo 

mais livre. Tais ocasiões tinham a finalidade de controlar o riso, restringindo-o, tanto quanto 

possível, àquelas circunstâncias (MINOIS, 2003). No decorrer dessas festas campesinas era 

comum entre os sujeitos a irrupção de agressões verbais sob o viés da comicidade. Tais 

agressões terminavam por desqualificar o outro, o que gera humor e resulta em um riso 

cáustico. Delineia-se nessas condições discursivas a função de derrisão social por meio do 

riso, que é percebida também em detalhes como os sobrenomes dos cidadãos que eram 
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 Conferir em: https://www.todamateria.com.br/escultura-romana/. Acesso em 14 de fev. de 2017. 

Figura 05. Escultura romana. 

https://www.todamateria.com.br/escultura-romana/
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relacionados aos defeitos físicos morais ou intelectuais dos sujeitos e eram usados para 

zombar e perpetuar preconceitos e estereótipos dentro da sociedade romana. Essas práticas 

enunciativas materializadas por meio do riso constituem-se como exercício de poder.  

Tanto a sátira quanto o riso grosseiro não são, desse modo, elementos de alegria, 

mas são tipos de riso que exercem a função de poder de um sujeito sobre o outro, objetivando 

uma manutenção da ordem social, em que cada sujeito ocupa seu lugar social previamente 

definido e dele não pode se esquivar. Essa manutenção ocorre, dentre vários mecanismos, por 

meio de um riso crítico, que se constitui como forma de ensinar o que se pode ou não se pode 

fazer e dizer em cada ocasião. É estabelecida uma voz de autoridade mediante a capacidade 

de um cidadão se destacar entre os outros por deter o domínio sobre o riso e, 

consequentemente, sobre os outros. Minois (2003, p. 87) afirma que a “sociedade romana é 

profundamente conservadora, e todos os grandes satíricos são igualmente conservadores e 

asseguram seu sucesso pela causticidade rústica e pelo apego às tradições”. Assim, o cidadão 

romano considerado respeitável é aquele que sabe fazer rir em uma dada ocasião e 

envolvendo os sujeitos adequados. 

O riso, exercendo as funções que ora citamos, oferece diversos perigos, mesmo 

sendo praticado com prudência pelos cidadãos romanos. De acordo com Bremmer e 

Roodenburg (2000, p. 57), 

 

[e]mbora a brincadeira urbana fosse permitida entre os membros da classe alta, eles 

jamais estenderam o direito de fazer piada sobre um nobre para além de seu próprio 

grupo, muito menos para a classe popular: piadas dentro do grupo funcionam como 

um instrumento de coesão grupal, piadas de fora ameaçam o status. 

 

A função social do riso, portanto, envolve o prestígio social de um cidadão, por 

isso, esse enunciado não poderia emergir nas situações que envolviam cidadãos pertencentes a 

classes sociais distintas. Ter o direito de fazer rir, dentro de um grupo social, é entendido 

como sinônimo de sucesso, porém, ser motivo de riso para outros sujeitos que pertençam a 

classes populares, isto é, pertencem a classes inferiores, é considerado como inadmissível e 

uma forma de desrespeito. O riso se constitui como mecanismo discursivo capaz de moldar os 

sujeitos, não apenas separando-os, mas distinguindo-os, construindo a subjetividade. Rir é 

uma forma de destacar o sujeito por sua habilidade em tornar o riso instrumento de ascensão e 

de prestígio social, e ao mesmo tempo, tornar um outro alvo de zombaria, desqualificando-o e 

desprestigiando-o. 
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Conforme descreve Minois (2003), a função do riso satírico na política visa a 

conservar o regime político da época, mostrar a habilidade dos oradores de prender a atenção 

dos ouvintes e também objetiva  

 

a defesa das tradições e da ordem estabelecida. Sob sua forma mais antiga, antes 

mesmo da escrita, ela é praticada por meio de cantos e versos de ironia dirigidos a 

magistrados e generais vencedores, para lembrá-los de que, apesar de sua grandeza, 

eles continuam homens. É ainda uma manifestação de bom senso rural cáustico, 

visando equilibrar a exaltação excessiva dos grandes homens (MINOIS, 2003, p 91). 

 

O autor afirma que o objetivo desse tipo de riso é lembrar aos grandes homens sua 

fragilidade humana e, dessa forma, manter a ordem social. Essa rememoração possibilita a 

subjetivação dos sujeitos, fazendo-os se adequar à posição que ocupam e a entender, dentro da 

sociedade romana, que o orgulho de um homem pode ser destrutivo para todos os membros da 

sociedade, pois ele pode tomar atitudes que tornem a vida social difícil, por isso, as críticas 

são importantes para lembrar ao homem de sua pequenez e de sua insignificância. 

A distinção entre as classes sociais é normalmente respeitada, entretanto, no 

decorrer das várias festividades romanas observa-se um fenômeno semelhante ao que ocorre 

com a sociedade grega: uma desordem social cujo gatilho é o riso exagerado, que pode ser 

incentivado pela abundância de bebidas que são oferecidas durante as festas, de acordo com 

os estudos de Bremmer e Roodenburg (2000). Assim, o riso popular dos sujeitos durante os 

eventos festivos é igualmente marcado na cultura romana. Desse modo, reconhecemos o riso 

ambivalente, que funciona como riso festivo, mas também como efeito zombador e 

contestador. Isso demonstra a complexidade desse enunciado nas diversas culturas e situações 

enunciativas. 

Destacam-se nesse período duas festividades romanas coletivas importantes, 

conhecidas como as lupercais e as saturnais, que são repletas de rituais e simbologias sociais 

(MINOIS, 2003). Essas são ocasiões festivas, momentos de alegria, de descontração e, 

principalmente, de rupturas às normas preservadas com veemência na vida dos cidadãos 

romanos. Entre esses limites rompidos durante as festas, destaca-se a inversão da ordem social 

por meio do riso que visa a contestar as normas previstas no cotidiano. Nesse momento é 

aceitável que os cidadãos façam piadas com membros de outras classes sociais mais 

prestigiadas, sem que isso seja considerado um desrespeito ou sem que essa prática destrua o 

status social de um cidadão nobre. 

As regras de separação entre as classes eram severamente balizadas. Assim, um 

cidadão pertencente à classe social baixa não estava autorizado a zombar de outro vinculado a 
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classe social elevada. Se tal ofensa ocorresse, desconfiava-se de que o cidadão nobre não 

fosse digno de respeito. Entretanto, no decorrer das ocasiões festivas, zombar de um nobre 

não é problema, considerado apenas como uma brincadeira, que logo é esquecida e a ordem é 

reestabelecida. Igualmente, as festividades remontam momentos gloriosos da sociedade 

romana e são marcados por um riso que “retira o indivíduo de seu ambiente cotidiano, 

transgredindo os limites e as regras” (MINOIS, 2003, p. 99). Portanto, festividades objetivam 

quebrar a seriedade da vida diária e promovem descontração, mesmo que seja por um tempo 

determinado. 

Apesar de apresentar a alegria e zombaria como um dos possíveis efeitos de 

sentido, o riso romano como citamos anteriormente, é ambivalente, mobilizando efeitos 

diversos de acordo com a situação. Minois (2003) destaca mais uma faceta do riso na 

sociedade romana: o riso grotesco. Nas palavras do autor,  

 

[o] riso debochado, raivoso, com finalidade moralizante e conservadora, que zomba 

dos vícios e das coisas novas, é sucedido por um riso inquieto e perturbador, que 

provoca mal-estar e vai muito além do riso burlesco. Esse riso é franco, 

simplesmente inverte as coisas de forma temporária. O riso grotesco surge de uma 

reação de medo da realidade que por momentos se deforma, perde sua estrutura 

racional, tranquilizadora, tornando-se monstruosa (MINOIS, 2003, p. 94). 

 

Esse riso emerge relacionado ao medo diante das incertezas da vida cotidiana. 

Delineia-se nessa instância da vida romana um riso relacionado a situações sociais instáveis, 

emergindo outro tipo de riso, cuja função é diversa daquelas elencadas por Minois (2003). 

Portanto, é outro tipo de enunciado. 

Enfim, por volta do século V d. C., a sociedade romana entra em decadência. Em 

decorrência disso, sua hilaridade e seu riso exagerado, zombador e cáustico também decaem, 

ou melhor, modifica-se, sendo sucessivamente sucedido, sobretudo, por um riso de uso 

prático, cujos objetivos são convencer, atacar, ensinar, entre outros. Minois (2003, p. 109) 

afirma que o riso cáustico e excessivo anterior, progressivamente dá lugar a 

 

um riso parcimonioso, refinado, de bom gosto, tão longe quanto possível da 

causticidade agressiva das origens [...] A trajetória do riso no mundo romano é de 

uma degradação progressiva, que vai do  risus vigoroso e multiforme dos primeiros 

séculos da República a uma pluralidade de risos socialmente distintos. Nos círculos 

dirigentes e na elite intelectual, prevalece uma concepção agora negativa: o poder 

desconfia do riso; ele vigia as expressões subversivas das festas e comédias [...] A 

decadência do mundo romano é também a decadência de sua hilaridade. 
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A partir do momento em que inicia a decadência do Império Romano, os motivos 

para rir se tornam escassos. Os intelectuais passam a desconfiar das diversas consequências 

advindas da indiscriminada manifestação do riso na sociedade e essas vozes de autoridade 

ajudam a controlar as situações nas quais o riso emerge. Entre tais intelectuais difunde-se o 

medo da desordem total e o ato de rir, que ainda está imbuído de uma conotação que não é 

agradável, torna-se perigoso para os cidadãos e, portanto, deve ser evitado sempre que 

possível.  

O medo do riso presente no final desse período consolida-se corroborado pela 

seriedade proveniente do Cristianismo. Minois (2003) afirma que o riso entra em período de 

proibições mais acirradas promovido por essa nova religião, construindo um discurso 

antagônico ao ato de rir. O cristianismo entende o riso sob duas vertentes: o riso comedido, 

voltado para as temáticas divinas e o riso profano, considerado desprezível e até maligno, 

conforme vemos adiante. 

 

2.3 Alta Idade Média
18

: o riso sagrado e o riso profano 

As restrições ao riso perduram durante a Idade Média, de acordo com Minois 

(2003). Nesse momento, o Cristianismo está bastante difundido e apregoa aos indivíduos que 

rir não é bom para o homem religioso e respeitável e que, por outro lado, o sofrimento resgata 

a alma. De acordo com as teses cristãs, chorar é melhor do que rir, uma vez que o mundo 

terreno traz apenas desilusão e tristeza, ou seja, esse mundo é triste e não é lugar para rir, 

portanto, o lugar para se alegrar é o céu, isto é, o mundo espiritual, o que ocorre após a morte 

do corpo. Nas palavras de Alberti (2002, p. 68), “[o] riso era em geral condenado nos textos 

teológicos porque não haveria na Bíblia nenhum indício de que Jesus Cristo rira algum dia”. 

Nesse período histórico, o riso é entendido como maligno e tenta desvirtuar os homens. Desse 

modo, por influência do Cristianismo, o ato de rir é ação demoníaca e tem efeito 

extremamente negativo, pois desvia o sujeito das normas religiosas, ou seja, rir instaura a 

desordem. 

Para a Igreja Cristã, o ato de rir está relacionado ao pecado original (MINOIS, 

2003). Esse é o primeiro pecado do ser humano, quando, enganados pela serpente maligna, 

homem e mulher comem o fruto proibido por Deus e passam a ter conhecimento sobre o 

„bem‟ e o „mal‟ e por terem desobedecido às ordens divinas, os dois são expulsos do paraíso e 

                                                           
18

 Minois (2003) refere-se a dois períodos distintos relacionados à Idade Média: a Alta Idade Média, que 

compreende o período entre os séculos V e IX , concomitante ao apogeu dos valores religiosos e a Baixa Idade 

Média, que compreende o período entre os X e XV, período de declínio do Feudalismo e transição para o 

Capitalismo e também à realização da Reforma e Contra-Reforma da Igreja Católica.    
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carregam, por conseguinte, diversas consequências. Portanto, esse é o momento em que tudo 

se desequilibra e o homem entra em um período de trevas, sofrimento. O diabo é o 

responsável pela desordem que recai tanto sobre o homem quanto sobre todo o mundo.  

A figura diabólica é, por sua vez, um ser imperfeito, maligno, que zomba, brinca e 

ri exageradamente de tudo e de todos. Portanto, o riso está, inevitavelmente, ligado ao mal 

personificado na figura do diabo e o objetivo da Igreja é afastar o homem do mal, do diabo e, 

consequentemente, afastar o homem do riso. O riso é o contato do homem com o maligno.  

Esse contexto social e histórico diverge da crença dos gregos, que consideram o 

riso como divino, característico da divindade. Vemos uma inversão de valores e, mesmo por 

motivações diversas, cristãos e gregos não recomendam que o homem ria. Assim, a 

emergência do riso tem efeito de sentido negativo e a sua ausência é um meio de avaliar se o 

homem está próximo de Deus ou não.  

Para os cristãos, o único ser perfeito é Deus, esse é o modelo e a essência ideal para 

a Igreja. O diabo é o ser imperfeito e seu riso “está ligado à imperfeição, à corrupção, ao fato 

de que as criaturas sejam decaídas, que não coincidam com seu modelo, com sua essência 

ideal” (MINOIS, 2003, p. 112). O ato de rir, então, perpetua a ideia de que o homem não é 

perfeito, ele erra e isso não é condenável. Para se aproximar da perfeição de Deus, o homem 

deve evitar o riso para que a essência humana não seja contaminada pelo maligno. Portanto, o 

riso é percebido e trabalhado entre os cristãos como deturpação da ordem e como 

possibilidade para se corromper com o que é profano.  

Minois (2003) afirma que os sujeitos, nesse momento histórico, podem rir, festejar 

e se alegrar, contudo, essas ações devem ser provenientes da religiosidade. O riso não deve 

emergir em excesso, deve-se evitar a gargalhada e a zombaria entre os sujeitos, as quais 

podem ter consequências extremamente ruins entre os membros do grupo religioso. Conforme 

destaca Minois (2003), há uma importante distinção entre o riso mau (diabo) e o riso bom 

(Deus), e tal separação é estabelecida com a finalidade de conseguir controlar o riso e, por 

conseguinte, o homem. O riso bom (divino) é comedido, sem escárnio ou zombaria, já o riso 

ruim (demoníaco) é exagerado, sem pudor e busca a desordem, retomando o caos estabelecido 

no Jardim do Éden. 

O Cristianismo é sério e o próprio Jesus, símbolo dessa religião, não teria rido, pelo 

menos, não facilmente. Ele poderia se alegrar, mas jamais gargalhar ou entregar-se ao riso, 

pois esse “é um comportamento estritamente humano, logo, alheio ao mundo divino, surgido 

depois da queda e que é um dos símbolos da decadência da condição humana” (MINOIS, 
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2003, p. 120). Assim, Jesus pode ter algo de humano, porém, sua essência divina o impede de 

se entregar ao riso. A Bíblia, 

  

em toda parte em que se fala explicitamente de riso no Novo Testamento, é para 

condená-lo como zombaria ímpia, sacrílega. Não há nenhuma menção ao riso 

positivo. Daí o surgimento do famoso mito do qual se tiram consequências mortais 

para os cristãos: já que não se fala que Jesus riu, e como os cristãos devem imitá-lo 

em tudo, não devem rir (MINOIS, 2003, p. 121). 

 

Portanto, por ser maligno, o riso promove a morte da alma e as consequências dessa 

morte condenam o homem ao sofrimento eterno. Em decorrência dessa interpretação dos 

textos sagrados para os cristãos, as autoridades da Igreja Católica proíbem veementemente o 

riso (MINOIS, 2003). Há aqueles que não toleram o riso de nenhuma forma, por outro lado, 

há aqueles que ainda toleram, porém mantêm severas restrições para que um cristão 

respeitável possa rir, projetando para os cristãos uma imagem de sisudez. Em contrapartida, 

aos sacerdotes permite-se, por exemplo, rir e zombar do mal, do diabo, mas jamais debochar 

ou rir da religião ou da Igreja, isto é, não se deve rir do sagrado. Nas palavras de Minois 

(2003, p. 147), 

  

para todos os fundadores de ordens religiosas, o riso é considerado inimigo da 

perfeita vida cristã, um elemento perturbador da ordem, nascido com o pecado 

original e uma manifestação de orgulho, porque o riso é sempre um sentimento de 

superioridade, zombaria e desprezo pelo outro. Sobretudo o riso desenfreado, 

barulhento e prolongado. 

 

Controlando o riso controlam-se também as ações da população, pois quando o ser 

humano cometeu o pecado original, devido à influência do diabo, a desordem foi estabelecida. 

Portanto, o riso ligado ao diabo promove o caos. Há o temor de que ao liberar o riso, as 

pessoas percam o controle, fazendo com que o homem contamine cada vez mais a sua 

essência, já tão contaminada devido ao pecado original. Cria-se uma interdição discursiva que 

faz irromperem enunciados que proíbam o riso para controlar os sujeitos, ajudando a salvar 

suas almas e delineia-se nesse movimento as relações de exercício de poder. 

Nos detalhes expostos pela obra de Minois (2003), observamos que durante a Idade 

Média o controle visa a evitar o riso, o que não acontece durante o século XX, por exemplo, 

época na qual os cristãos são incentivados a rir, pois tal gesto é demonstração de fé e de 

alegria em meio a tantas tristezas vividas neste mundo. Algumas teses religiosas atestam que 

Deus quer que o homem seja feliz e rir demonstra uma vida próspera, proporcionada pelas 

bênçãos divinas. A mensagem que incentiva o sofrimento como modo de purgar os pecados 
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para se chegar ao paraíso está em desuso e o riso é um enunciado positivo. Vê-se, no decorrer 

da Idade Média, uma tentativa constante de restringir o riso a poucos momentos, porém, 

apesar dos esforços,  

  
o Cristianismo, que não pôde eliminar o riso, começa a assimilá-lo. A Igreja, apesar 

de sua rigidez de fachada, tem um extraordinário poder de adaptação. O que não 

pode destruir, ela assimila, integra à sua substância, o que lhe permitiu ultrapassar, 

até aqui, todas as crises. [...] há dois tipos de riso legítimo: quando se zomba dos 

maus, como o próprio Deus fez, e quando se alegra com o bem (MINOIS, 2003, p. 

138). 

 

Nesse constante enfrentamento discursivo para tentar silenciar o ato de rir, os 

religiosos mudam o valor atribuído ao riso e o discurso de recusa a ele se modifica e embora 

não possam rir desenfreadamente, os sujeitos têm motivos para rir, ou seja, pode-se rir das 

pessoas que praticam o mal e são punidas ou alegrar-se com algo bom que aconteça aos 

outros cidadãos pela permissão divina. Percebemos que mesmo liberando o riso, há um 

controle sobre a situação em que se pode rir e esse tipo de riso puro e moderado tem a função 

de enaltecer e respeitar os preceitos religiosos, sob penalidade de não herdar as riquezas e 

passar a eternidade sofrendo.  

Então, as informações apresentadas por Minois (2003) e Alberti (2002) destacam, 

dentre os risos que circulam no período medieval, dois tipos de riso: o riso sagrado e o riso 

profano. A pergunta que podemos fazer é: como diferenciar esses risos? Para responder a tal 

questionamento mobilizamos os estudos de Foucault (1990a) quando afirma que o enunciado 

emerge como um nó na rede discursiva, responde a enunciados precedentes e suscita outros 

enunciados. Além disso, o enunciado é uma função enunciativa relacionada a um sujeito que 

ocupa uma posição em determinadas condições de produção, por isso, interpretar os risos que 

se materializam na linguagem é possível. Como analistas do discurso podemos analisar os 

efeitos de sentido desses tipos de riso, bem como identificar a quem esse riso se dirige, a que 

enunciados ele responde e as relações de poder em funcionamento por meio do riso 

enunciativo. 

A instituição religiosa mantém controle sobre a realeza e tem voz ativa nas decisões 

e comportamento dos monarcas durante a Idade Média, no entanto, Bremmer e Roodenburg 

(2000) afirmam que, por volta do século XII, surge um comportamento tão inusitado quanto 

intrigante dos reis: o rei cômico. Nessa perspectiva, uma das funções obrigatórias do rei é a de 

fazer humor, o que não é um comportamento aceitável para os padrões religiosos. Desse 

modo, o riso assume função de instrumento de governo, construindo uma imagem de poder, 

pois “[e]xaminando certos documentos tem-se a impressão de que, nas mãos do rei, o riso era 
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um meio de estruturar a sociedade ao seu redor” (BREMMER; ROODENBURG, 2000, p. 

71). Ao invés de criar a desordem, o riso mobiliza outra função e outro efeito de sentido em 

uma sociedade tão adepta a condenar quem ria. 

O rei, adotando o riso como enunciado constante em seu cotidiano, demonstra sua 

faceta de imperfeição e se aproxima da realidade dos súditos. Apesar da abertura para rir e 

fazer rir, nesse período histórico não é apropriado fazer piadas com a imagem do rei, aliás, é 

somente ele quem pode brincar com os cidadãos e não o contrário. Continua havendo limites 

para exercitar o riso, há interdições discursivas que continuam a inibir sua manifestação 

intensa. Portanto, ainda há nesse período, como ocorrera na sociedade romana, uma distinção 

entre o riso produzido por uma e outra classe social. Igualmente, é importante salientar que a 

função enunciativa é bem delimitada: há aquele que pode fazer rir do modo que quiser e de 

quem quiser, pois está autorizado socialmente e há aqueles que não podem. 

Diante das proibições de rir da figura do monarca, os autores Bremmer e 

Roodenburg (2000) e Minois (2003) afirmam que há um sujeito capaz de quebrar essa 

barreira estabelecida pelo discurso de autoridade do rei: o Bobo da Corte. Ele produz o riso 

característico de classes sociais subalternas, isto é, um riso provocado pelo humor com o uso 

do baixo calão, mexericos, zombaria, realização de paródias e críticas a qualquer cidadão, 

principalmente, dirigidas aos nobres e até mesmo ao rei, para que os próprios nobres possam 

rir de si mesmos. Entende-se, desse modo, que o Bobo da Corte é um dos poucos sujeitos 

autorizados discursivamente a provocar o riso envolvendo a figura do rei, realizando críticas 

ao soberano por meio de risos derrisórios, ou seja, a posição ocupada pelo Bobo permite que 

enuncie e pratique ações interditadas a outros indivíduos. Minois (2003) afirma que, se um 

sujeito criticasse abertamente o monarca e não ocupasse a posição sujeito de Bobo da Corte, 

poderia ser morto por zombar da autoridade constituída pela figura do rei, que ocupa uma 

posição de prestígio. Aliás, o Bobo pode falar „a verdade‟ ao rei e avisar-lhe sobre notícias 

ruins (MINOIS, 2003), fazendo dessa maneira o papel de conselheiro do rei, sendo a 

consciência da monarquia.  

Ora, nessas condições delineadas pelos historiadores supracitados, verificamos dois 

outros tipos de riso, que são demarcados tendo em vista a posição do sujeito bem como as 

condições imediatas à irrupção do enunciado. O exercício da função enunciativa permite ao 

sujeito Bobo da Corte enunciar o riso em direção ao monarca e esse riso não é desrespeitoso. 

Já o riso proveniente de um sujeito ocupando qualquer outra posição poderia ter como efeito o 

desrespeito com o rei. O rei, em cada situação tem atitudes responsivas distintas, confiando 
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nossa hipótese de que os risos se organizam em tipos que emergem em determinadas 

condições de produção. 

A relação entre os sujeitos e o riso é bastante complexa, pois paradoxalmente, 

durante a Idade Média, o riso não transmite segurança e seriedade, trazendo o caos à 

sociedade, por outro lado, o Bobo da Corte, o sujeito desprezível e ridículo é autorizado a 

aconselhar e a criticar o rei, que constitui a autoridade do reino e detém poder para tirar e 

manter a vida dos súditos. A função do riso como enunciado é ambivalente e peculiar para 

cada sujeito social ao longo da história, ou seja, a função enunciativa delimita aqueles que 

podem rir e aqueles que não podem, bem como dividem quando e com quem se deve rir, por 

isso, insistimos que o riso constitui-se como enunciado e por meio dele percebemos o 

funcionamento da rede de poder. 

Além do Bobo da Corte, as personagens que constroem o riso durante a Idade 

Média são dignas de menção, porque esses sujeitos, geralmente considerados inferiores e 

mexeriqueiros no meio social, aos poucos granjeiam certo respeito e passam a ser 

identificados como profissionais do humor, tais como: atores, mímicos, menestréis 

(BREMMER; ROODENBURG, 2000). Apesar de obterem valor na sociedade, o sujeito que 

representa o Bobo da Corte é o único integrante dessas classes com possibilidades de ascender 

socialmente, principalmente por estar próximo à realeza. Portanto, verifica-se que esse é um 

período conturbado para o riso, que ora é prestigiado, ora é denegrido. Uma influência 

discursiva na história do riso é o Carnaval na cultura da Idade Média, com destaque para os 

estudos bakhtinianos, conforme discutimos a seguir. 

 

2.3.1 O riso carnavalesco da Idade Média 

Durante a Idade Média, as festividades e o riso popular proveniente de tais 

acontecimentos festivos demarcam comportamentos paradoxais da sociedade. Isso significa 

que mesmo diante da proibição do riso pela Igreja, as pessoas riem, embora esse riso seja de 

forma restrita a momentos como as festividades populares. O riso festivo é entendido nesta 

pesquisa como um tipo de riso, pois o efeito de sentido desse riso está relacionado à situação 

na qual irrompe. Assim, delineamos a função desse riso que é romper com a seriedade e com 

normas de conduta do cotidiano.  

O carnaval e outras festas e demonstrações artísticas, como peças teatrais e 

espetáculos de circo, nem sempre foram permitidas, porque, de acordo com Minois (2003), a 

Igreja proibia esses festejos por serem considerados profanos e corromperem os valores 

religiosos e poderiam deturpar a ordem moral estabelecida pelas autoridades monárquicas e 
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clericais. Dentre essas festas, Bakhtin destaca o Carnaval como símbolo da diversão social e 

da inversão da ordem vigente.  

Bakhtin (1999) afirma que o carnaval se origina das festividades romanas e “não 

coincidia com nenhuma história sagrada, com nenhuma festa de santo, realizava-se nos 

últimos dias que precediam a grande quaresma” (BAKHTIN, 1999, p. 7). Apesar de ser 

essencialmente uma festa pagã, ao longo da Idade Média, adquire um viés de festejo religioso 

por estar próximo à quaresma que é um período para santificação e abstinência carnal, repleto 

de renúncias e momentos para reflexão acerca da condição humana pecaminosa. Por isso, 

antes de participar desses quarenta dias de purgação e privações, os sujeitos procuram rir e se 

alegrar como modo de preparação para os quarenta dias de seriedade e severidade apregoadas 

pela Igreja. 

Entendemos que se delineia novamente a oposição entre o sagrado e o profano, 

devido à proximidade entre o período do carnaval que antecede a quaresma como os três dias 

em que vale a carne. Devido à ambivalência do riso carnavalesco, sua função não é apenas 

para alegrar a população. Nessa situação enunciativa, rir também funciona como zombaria e 

tentativa de mudança da ordem social e abandono a dogmas religiosos, monárquicos e sociais 

impositivos que causam desconforto aos sujeitos. De acordo com Bakhtin (1999), durante o 

carnaval são realizadas paródias de cultos religiosos e até mesmo nomes e imagens de santos 

católicos são postos em meio à festividade, o que era condenável pela Igreja. Desse modo, as 

formas de comemoração são exteriores ao recinto sagrado da Igreja que, por sua vez, busca 

combater, veementemente, a realização de tal festa pagã que deturpa a religião e expõe ao 

ridículo e ao profano os símbolos sagrados.  

Durante o carnaval, os religiosos e os nobres se recolhem e a população fica livre 

para imitar o rir das classes que representavam o poder instituído, para tanto, utilizam-se de 

roupas, de gestos e de seus valores como motivos para a diversão e o riso que visa a zombar 

desses grupos. Em resumo,  

 

o riso na Idade estava relegado para fora de todas as esferas oficiais da ideologia e 

de todas as formas oficiais, rigorosas, da vida e do comércio humano. O riso tinha 

sido expurgado do culto religioso, do cerimonial feudal e estatal, da etiqueta social e 

de todos os gêneros da ideologia elevada. O tom sério exclusivo caracteriza a cultura 

medieval oficial. [...] o tom sério afirmou-se como a única forma que permitia 

expressar a verdade, o bem, e de maneira geral tudo que era importante, 

considerável (BAKHTIN, 1999, p. 63).  

 

Assim, o tom sério é valorizado em detrimento do riso, uma vez que a seriedade 

representa a manutenção dos valores sociais ordinários e religiosos. A Igreja tenta promover 
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uma “domesticação do risível, banido pela moral e os bons costumes” (ALBERTI, 2002, p. 

82), pois as autoridades entendiam que a festa carnavalesca se apresentava como uma forma 

de resistência à dominação da Igreja, numa tentativa de subverter a ordem vigente. No 

carnaval diversas ações condenáveis no cotidiano eram realizadas pelos sujeitos, como os 

desregramentos alimentares, o abuso de álcool e até mesmo a libertinagem erótica.  

No decorrer do processo histórico, mesmo não aprovando o carnaval, a Igreja deixa 

de intervir para interditar essa festividade. Todavia, esse comportamento das autoridades 

religiosas não demonstra uma mudança acerca da negatividade do riso, mas delineia-se como 

mecanismo de controle ainda maior sobre a irrupção de qualquer tipo de riso durante as 

atividades cotidianas, relegando ao riso uma época e um espaço restrito: 

 

Engana-se, para tanto, aqueles que imaginam que ritos e atos carnavalescos, os quais 

engendravam o riso como elemento essencial, eram duramente perseguidos pelas 

instituições e crenças oficiais. [...] Com o afastamento, ou melhor, com a exclusão 

do riso dos ritos oficiais houve a necessidade de legalizá-lo – e assim mantê-lo sob 

controle – em outra esfera (a não-oficial), dando origem ao confronto formas 

cômicas versus formas canônicas (SOERENSEN, 2011, p. 324). 
 

Portanto, o riso carnavalesco relacionava-se às esferas não oficiais, relegado a um 

lugar secundário e de pouca validade ao tratar de temas sociais importantes da época. Por 

conseguinte, esse riso acabava por reforçar a ordem, pois ao final do carnaval, os sujeitos 

tendiam a retomar suas atividades cotidianas que respeitavam as normas vigentes. Em síntese, 

o riso carnavalesco desempenha funções múltiplas na enunciação. Nas palavras de Bakhtin 

(1999, p. 10), o riso carnavalesco 

 

[é], antes de mais nada, um riso festivo. Não é, portanto, uma reação individual 

diante de um ou outro fato „cômico‟ isolado. O riso carnavalesco é em primeiro 

lugar patrimônio do povo [...]; todos riem, o riso é „geral‟; em segundo lugar, é 

universal, atinge a todas as coisas e pessoas, o mundo inteiro parece cômico e é 

percebido e considerado no seu aspecto jocoso, no seu alegre relativismo; por 

último, esse riso é ambivalente: alegre e cheio de alvoroço, mas ao mesmo tempo 

burlador e sarcástico, nega a afirma, amortalha e ressuscita simultaneamente (grifos 

do autor). 

 

Assim, o riso constitui-se como enunciado que apresenta efeitos de sentido diversos 

e demonstra o aspecto de mutabilidade já mencionado por Bakhtin. Nessa citação também se 

verifica que o riso apresenta funções de acordo com as condições de seu aparecimento. Isso 

posto, o riso carnavalesco é ambivalente, isto é, pode ser ora festivo ora sarcástico, diferente 

de outros risos que irrompem em condições de produção diferentes.  
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Os estudos bakhtinianos afirmam que é um equívoco recorrente interpretar o riso 

carnavalesco como um “riso alegre destinado unicamente a divertir, ligeiro e desprovido de 

profundidade e força. Geralmente seu caráter ambivalente passa desapercebido” (BAKHTIN, 

1999, p. 11). Logo, reforça-se a ideia de que cada tipo de riso está relacionado às condições de 

seu aparecimento, isto é, à dinamicidade derivada das possibilidades de atividade do homem 

no uso da linguagem. Caso não nos preocupemos com a retomada das condições sociais e 

históricas que motivaram a irrupção do riso, incorremos no risco de desconsiderar as funções 

discursivas e a produção de sentidos desse gesto discursivo.  

O carnaval é uma festividade à qual o povo não apenas assiste, mas todos vivem o 

carnaval. Nesse período, não se respeita a nenhuma regra imposta, pois se valoriza a liberdade 

dos sujeitos. O riso, então, é um sinônimo de libertação para o sujeito que vive aprisionado 

por dogmas e medos, em outras palavras, o riso era “a arma de libertação nas mãos do povo”, 

enquanto “a severidade medieval estava impregnada interiormente por elementos de medo, de 

fraqueza, de docilidade, de resignação, de mentira, de hipocrisia ou então de violência, 

intimidação, ameaças e interdições” (BAKHTIN, 1999, p. 81). Assim, é perceptível que, pelo 

menos durante o carnaval, o riso emerge como arma de resistência e não apenas com efeito de 

sentido de alegria ou descontração, demonstram a dimensão de resistência em que se tornou o 

carnaval em relação ao poder exercido pela Igreja na maior parte das atividades cotidianas:  

 

o homem medieval sentia no riso, como uma acuidade particular, a vitória sobre o 

medo, não somente como uma vitória sobre o terror místico („terror divino‟), e o 

medo que inspiravam as forças da natureza, mas antes de tudo como uma vitória 

sobre o medo moral que acorrentava, oprimia e obscurecia a consciência do homem, 

o medo de tudo que fosse sagrado e interdito, o medo do poder divino e humano, dos 

mandamentos e proibições autoritárias, da morte e dos castigos de além-túmulo, do 

inferno, de tudo que era mais temível do que a terra  (BAKHTIN, 1999, p. 78). 

 

O riso carnavalesco medieval não desaparece e permeia as relações sociais em 

outros momentos, construindo sujeitos por meio do discurso. Aliás, em um constante 

movimento de aceitação e proibição social, o riso constrói sua própria história e também a 

história do homem, preparando condições discursivas para a irrupção de novas, rotineiras e 

complexas funções do ato de rir nos dias atuais. Empreendemos um salto na história, que 

essencialmente já é constituída de rupturas, para compreendermos se e como as diferentes 

formas de riso das quais falamos até aqui permanecem presentes nas situações sociais e se 

deslocam promovendo a irrupção de novos tipos de risos.  

 

 



91 
 

2.4 A Renascença e a revolução popular pelo riso 

A Renascença compreende o período entre os séculos XV e XVI e não só é 

marcado por condenações discursivas e tentativas de controle do riso, mas também por uma 

intensa proliferação desse gesto social resultante da resistência dos sujeitos em relação às 

restrições impostas por autoridades eclesiásticas e filosóficas. A crescente valorização da 

ciência e a inclusão do riso no mundo científico acabaram por fortalecer a proliferação do riso 

nas esferas da vida social. De acordo com Minois (2003, p. 272),  

 

a Renascença foi a rejeição da cultura oficial da Idade Média pelo riso popular, por 

uma carnavalização direta da consciência, da concepção do mundo e da literatura. 

Os humanistas utilizaram a cultura popular cômica medieval como alavanca para 

reverter os valores culturais da sociedade feudal.  

 

Rejeitar a cultura oficial da Idade Média significa negar os valores morais que 

objetivavam controlar o riso e, por conseguinte, os sujeitos sociais, já que a Igreja acreditava 

que interditando o riso no cotidiano e liberando-o durante as festividades poderia controlar os 

indivíduos fazendo-os aceitarem suas condições sociais. No entanto, a obra de Rabelais rompe 

com esses valores morais e insere o riso nos ambientes onde o sério vigorava. Assim, grosso 

modo, o período do Renascimento é marcado pelo riso provocador proveniente da cultura 

popular que era privilegiada na obra rabelaisiana. Sobre isso, retomamos novamente o texto 

de Bakhtin (1999): A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de 

François Rabelais. 

Bakhtin (1999) já considerara a ambivalência do riso no período do carnaval que 

era festivo, mas também tinha valor de resistência aos valores da Igreja que exerciam poder 

sobre o modo como a sociedade se comportava. Contudo, o aspecto revolucionário do riso se 

fortalece na renascença e a população promove a disseminação de uma visão cômica do 

mundo e a cultura popular permeada pelo riso triunfa sobre os dogmas cristãos (MINOIS, 

2003). Por isso, o riso e os valores atrelados a esse gesto social sofrem uma reviravolta e o 

período é marcado pela “contradição flagrante entre o humanismo sorridente e o fanatismo 

religioso” (MINOIS, 2003, p. 272).  

A sociedade renascentista tende a enfraquecer as fronteiras entre o sério e o riso, 

porém tais fronteiras ainda existem e a dualidade entre o Carnaval e a Quaresma persiste. Essa 

dualidade promove a demarcação de dois grupos distintos: o grupo dos devotos e o grupo dos 

ridentes. O grupo dos devotos rejeita profundamente o riso e o grupo dos ridentes deseja viver 
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como um eterno carnaval, incorporando o riso no cotidiano, fazendo a festa permanente. De 

acordo com Minois (2003, p. 273), cada sujeito deve escolher seu lado: 

 

a austeridade sem falhas dos reformadores religiosos, só recorrendo ao sarcasmo 

para atacar os vícios e os heréticos; o sorriso polido e superior do cortesão 

manejando a zombaria espiritual e de bom grado maldosa; o riso barulhento da seita 

rabelaisiana, encarando a vida como um Carnaval, pronto a camuflar, sob 

gargalhados de riso grotesco, os sopros de angústia que penetram pelos buracos da 

existência. 
 

Apesar da aparente separação entre os grupos, Minois (2003) afirma que a 

separação entre a cultura do riso e a cultura do sério não coincide com a divisão entre as elites 

e a população, pois não havia de um lado a população ridente e a elite extremamente 

conversadora. Rabelais, por meio de sua obra, consegue intermediar relações entre os dois 

grupos. Assim, havia sujeitos pertencentes à elite que incorporavam o riso carnavalesco. 

Minois (2003), por várias vezes, chama a atenção para o duplo sentido do riso: 

pode-se rir dos medos para superá-los, pode-se rir das desgraças a fim de demonstrar uma 

impotência resignada, isto é, ri-se dos males que não se consegue vencer. Ainda há o riso 

grotesco e derrisório cuja finalidade é desqualificar o outro ou o discurso do outro. 

Interpretamos essa ambivalência sob o aspecto discursivo, pois o riso como enunciado produz 

diversos sentidos e funciona de modo diverso em dadas condições de produção. 

Vale ressaltar a proximidade entre o riso e a loucura que é proposta pela Igreja. 

Neste período estava em voga a disseminação do riso de ridicularização e de zombaria do 

mundo medieval e escolástico e para desqualificar esse riso, a arma da Igreja era outro tipo de 

riso. De acordo com Minois (2003, p. 284), há nesse período “um riso de vício e de escárnio 

do vício. O pecador é um louco que rio com o riso do diabo e, ao mesmo tempo, ri-se do 

pecador”. Ria-se da Igreja e, em contrapartida, o discurso eclesiástico visava a desqualificar o 

riso do sujeito considerado pecador por não seguir os mandamentos e chamava-o de louco. 

Nessas condições de produção, o enunciado que emerge com sentido e função de 

desqualificação do pecador é o riso. A discussão apresentada por Minois (2003) refere-se a 

uma mesma FD, o que deixa entrever que o riso mesmo no interior de uma FD tem diferentes 

valores discursivos, pois a cada vez que emerge é um novo enunciado.  

Há na Renascença outro fato que chama a atenção e retomada da figura do Bobo da 

Corte que também retratamos anteriormente. Todavia, há um refinamento na aparição desse 

sujeito que desempenha novo papel relacionado à política. Por meio do riso o Bobo continua 

dizendo a verdade ao rei e até o aconselha acerca de problemas monárquicos, porém agora ele 
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é autorizado pelo monarca a falar aos outros súditos, como uma voz de autoridade e até como 

porta-voz da elite monárquica: 

 

[o] bobo, sob a aparência de zombar do rei, transformou-se em seu instrumento, seu 

conselheiro, seu porta-voz. Não é mais um contrapoder de derrisão, é um agente de 

informação, um intermediário entre o soberano e os súditos, encarregado de explicar 

os verdadeiros motivos da política real, atrás da fachada engraçada. O riso passou 

para o serviço do poder, tem por missão expor as verdadeiras motivações – pouco 

confessáveis – da política, parecendo repudiá-las. Colocar a verdade na boa de um 

bobo é um meio de manter a ficção da respeitabilidade do poder, explicar a 

realidade, evitando o cinismo. Portanto, o riso tornou-se verdadeiro instrumento de 

propaganda (MINOIS, 2003, p. 289).  

 

Então, na política, o riso desempenha a função de mediar a relação entre elites 

governantes e a população. O Bobo, sujeito pouco respeitável socialmente e de origem 

popular, transmite mensagens da realeza de um modo cômico objetivando, por meio do riso, 

cumprir os anseios reais sem maiores revoltas populares. Vemos nessa relação uma forma de 

exercício de poder por meio do sujeito que ri, faz rir e, ao mesmo tempo, pode enunciar 

“verdades” ao povo, aos nobres e ao rei. 

Por volta do século XVI, surge a caricatura cuja função é a ridicularização 

concernente a temas políticos e religiosos. Vemos que a caricatura é um gênero constituído 

pelo riso e para provocar o riso. A principal característica da caricatura como gênero do 

discurso é desfigurar o rosto do sujeito, tornando-o grotesco e ridículo e promover o riso. A 

escolha do rosto como objeto de ridicularização remete à importância da expressão retratada 

por Courtine (1997). A caricatura tem um efeito de julgamento do sujeito alvo desse gênero, 

pois para os sujeitos desse período havia uma estreita relação entre o rosto, o caráter e a 

personalidade, isto é, corpo e alma estavam interligados. Nas palavras de Minois (2003, p. 

299),  

 

é suficiente pouca coisa para fazer oscilar para o ridículo uma fisionomia nobre, que 

a máscara de dignidade de cada homem é fina e que atrás, sempre perceptível ao 

olho atento, transparece o rosto grotesco. Ninguém escapa: cada um de nós tem seu 

aspecto ridículo, e todo homem sério tem um avesso cômico.  

 

Portanto, as caricaturas estavam relacionadas ao riso e ao ódio, cuja tentativa era 

humilhar o outro revelando o aspecto grotesco que seria inerente a todo sujeito retratado. 

Nesse percurso de inserção do riso no cotidiano, em meados do século XVIII, ainda 

destacamos a emergência de práticas humorísticas, que tem como principal referência a obra 

de Rabelais, que fazia humor retratando, entre os principais temas, o material corporal e as 
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situações simples do cotidiano popular de um modo baixo, ridicularizando ações como comer 

ou copular. Igualmente, o comportamento social referente ao riso relacionado ao humor 

integra o hábito de os sujeitos reunirem-se em grupo para contarem históricas engraçadas. De 

acordo com Minois (2003, p. 307), as histórias eram “contadas entre amigos, em reuniões 

particulares de pessoas do mesmo meio de mesma cultura, elas desempenham a função de 

cimento social [...]. Os que riem entre si fazem-no, em geral, à custa de um grupo social, 

étnico ou religioso”. 

Vemos que há certa regularidade nos temas para o humor que encontramos na 

atualidade e aqueles retratados na renascença, mas há também uma resistência dos valores 

politicamente corretos que desejam intervir nesse humor feito em detrimento de qualquer 

grupo social. Outrossim, essa função social do humor não é a única, pois as histórias que 

provocam o riso visam a educar os sujeitos em relação a valores morais e religiosos. Essas 

práticas que envolvem o riso na Renascença e o tornam popular ecoam na sociedade a partir 

do século XIX, como veremos a seguir. 

 

2.5 A emergência do riso nos séculos XIX, XX e XXI 

 O percurso histórico que apresentamos evidencia que o riso desempenha diversas 

funções na sociedade e muitos dos tipos de riso que identificamos emergem na sociedade 

atual. A história do riso também é relevante para entendermos que algumas interdições e 

proibições persistem na atualidade e muitas delas se transformaram em uma maior tolerância 

ao riso que emerge com maior frequência a partir do século XIX. Nesse século, os estudos 

acerca do riso e seus efeitos para as ciências humanas e médicas têm maior notoriedade, 

incluindo tanto a medicina física quanto a psicológica. Essas descobertas são importantes e 

permeiam os discursos acerca do riso que se avolumam durante os séculos XX e XXI. Não se 

trata de dizer que o riso é unânime, mas é inegável seu fortalecimento nas pequenas ações do 

cotidiano mesmo que sobre esse gesto discursivo ainda pesem restrições, principalmente de 

ordem moral, como, por exemplo, não rir de alguém que perde um familiar ou rir dos 

problemas físicos de outras pessoas, conforme ocorrera na sociedade romana.  

Minois (2003) e Bermmer e Roodenburg (2000) concordam ao afirmar que nesses 

dois séculos há uma aclamação ao riso que emerge em diversas situações sociais e em cada 

uma pode ser analisado com efeitos de sentido e funções múltiplas. Para exemplificar, 

podemos citar as inúmeras propagandas que utilizam o riso como forma de persuadir o sujeito 

a comprar um produto ou serviço, como enunciado cordial, como agradecimento, também 

como representação de alegria, forma de zombaria e até como uma maneira de garantir uma 
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vida saudável aos sujeitos. Na Figura 06
19

, vemos como o riso emerge nos registros 

fotográficos, seja de encontro corporativo 

ou uma festa comemorativa no trabalho, 

fazendo desse ambiente um local propício 

ao riso e ao bem estar dos sujeitos.  

Minois (2003) afirma que, nos 

séculos XIX, XX e XXI, o riso vive um 

processo de abertura, de aceitação e de 

proliferação, pois ele nunca havia sido tão 

valorizado, chegando ao ponto de tornar-se 

uma norma social relacionada ao exercício 

de biopoder (W. SOUSA, 2012). São várias as vertentes de estudo e autores que se incumbem 

de explicar o riso, suas funções e sua influência no comportamento social e para tanto se 

apoiam em teorias e pontos de vista distintos: discursivo, linguístico, histórico, social, 

psicológico, biológico entre outros. Para exemplificar, destacamos os estudos de Bergson 

(2001), que empreende uma busca sobre os aspectos sociais que envolvem tanto o riso quanto 

os motivos que o provocam. 

 

2.5.1 Bergson: o riso e a função social 

Os estudos bergsonianos não são os primeiros a tratar sobre o riso e sua relação 

com os aspectos sociais, todavia obtém repercussão por considerar o ato de rir sob o aspecto 

positivo, diferente do que ora observamos na sociedade grega, romana e durante a Idade 

Média. A primeira edição da obra data de 1899 e nela o autor afirma que rir é humano, pois 

“não há comicidade fora daquilo que é propriamente humano” (BERGSON, 2001, p. 2).  

Vemos que os estudos de Bergson, assim como os autores Propp (1992) e Possenti 

(1998; 2010) estão intrinsicamente relacionados com os estudos do humor e do cômico. Nossa 

pesquisa se distancia dessas teses voltadas para o humor que provoca o riso, uma vez que 

procuramos entender o riso como enunciado que irrompe durante o processo enunciativo 

desempenhando funções ambivalentes e não apenas como resultado de comicidade. Apesar 

disso, o autor promove um aprofundamento do riso como possibilidade de estudo para as 

ciências sociais. 
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Figura 06. Pessoas rindo no ambiente trabalho 

durante festa de comemoração. 
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De acordo com Bergson (2001), a comicidade deve ser isenta de emoção, dado que 

ela atrapalha o riso que precisa ser indiferente às tragédias sociais, haja vista que é tal 

indiferença que transforma as tragédias em comédia, ou melhor, em algo risível. Além disso, 

o autor destaca que o riso se prolifera na coletividade, ou seja, o riso teria aspecto contagioso. 

Esse pensamento remete à atitude responsiva ativa do enunciado instaurada por Bakhtin 

(2003), pois um enunciado responde aos que o precederam e suscitam resposta aos que 

irromperam na enunciação. O ato de rir, portanto, emerge quando o ser humano está 

acompanhado, já que um sujeito estimula os outros a rirem. Assim, 

 

[n]ão saborearíamos a comicidade se nos sentíssemos isolados, o riso precisa de eco. 

[...] Nosso riso é sempre um riso de um grupo. [...] Por mais fraco que o suponham, 

o riso esconde uma segunda intenção de entendimento, eu diria quase de 

cumplicidade, com outros ridentes, reais ou imaginários. Quantas vezes já não se 

disse que o riso do espectador, no teatro, é tanto mais largo quanto mais cheia está a 

sala (BERGSON, 2001, p. 4-5).  

 

Entre os componentes do grupo social se estabelece uma cumplicidade. Esses 

sujeitos precisam pertencer ao mesmo grupo social, partilhar os mesmos valores para que o 

riso se irrompa. Assim, a função do riso nessa condição de produção é também a de agregar e 

socializar os sujeitos que pertencem ao mesmo auditório social e discursivo. Salientamos que 

o “eco” a que se referem os estudos bergsonianos reiteram a noção de interação evocada por 

Bakhtin (2006), pois a comunicação humana é estabelecida por processos de interação verbal, 

mas há nesse caso, outra possiblidade de interação, que ocorre por meio do riso. 

O percurso teórico desenvolvido por Bergson (2001) conduz ao entendimento de 

que rir é essencialmente humano. Porém, essa concepção tem um viés psicológico e inatista. 

Entretanto, acreditamos que o riso é social por ser um enunciado constituído no decorrer do 

processo histórico e cultural da humanidade, portanto, ele não é uma manifestação 

homogênea e automática da mente ou do inconsciente humano, mas é discursivo, já que 

aprendemos a rir e tal comportamento é subjetivado. 

A função social do riso, isto é, sua utilidade, também é mencionada na obra 

bergsoniana: “o riso deve ter uma significação social” (BERGSON, 2001, p. 6). No entanto, 

utilizar o termo significação limita as funções e efeitos de sentido do riso nas situações de 

interação, todavia, é um avanço o autor preocupar-se em identificar algumas das 

funcionalidades do ato de rir. Os efeitos produtivos do riso são evidenciados, especialmente 

relacionados ao riso como forma de aprendizado para os sujeitos:  
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uma personagem de tragédia não mudará em nada sua conduta ao saber que a 

julgamos; poderá preservar nela mesmo com a plena consciência do que é, mesmo 

com o sentido nítido de horror que nos inspira. Mas um defeito ridículo, ao sentir-se 

ridículo, procura modificar-se pelo menos exteriormente. [...] Podemos dizer desde 

já: é nesse sentido, sobretudo, que o riso „castiga os costumes‟ Ele nos faz tentar 

imediatamente parecer o que deveríamos ser, o que sem dúvida acabaremos um dia 

por ser de verdade (BERGSON, 2001, p. 12-13).  

 

A expressão latina ridendo rastigat mores, refere-se a corrigir os maus 

comportamentos e costumes dos indivíduos por meio do riso, pois a ridicularização é uma 

maneira de aprender a portar-se em sociedade. Ser identificado como motivo de riso ainda não 

é aceitável e as fábulas romanas são exemplos de textos que narram ocasiões nas quais 

alguém é ridicularizado. Esse gênero é caracterizado por apresentar uma moral ao final do 

texto cujo objetivo é moldar os leitores, ou seja, se não deseja ser motivo de riso, basta não 

agir de modo a desrespeitar as normas transcritas na fábula. Assim, rir é uma maneira de 

ensinar como o sujeito deve proceder para evitar que seja o mote de uma punição social que 

pode ser a exclusão social do indivíduo e sua ridicularização perante a sociedade.  

Em síntese, o riso também exerce a função de disciplinar o sujeito por se constituir 

como “uma espécie de gesto social. Pelo medo que inspira, o riso reprime as excentricidades” 

(BERGOSN, 2001, p. 15, grifo do autor). O riso ainda causa temor na população e esse 

comportamento destacado pela obra bergsoniana também é observável nos dias atuais, porque 

as pessoas não querem ser motivo de riso, a não ser quando o fazem propositalmente, quando 

são profissionais do humor. Uma prática comum presente nos manuais de autoajuda que 

circulam atualmente para combater o medo de os sujeitos serem ridicularizados consiste em 

tentar subjetivar o sujeito a rir de si mesmo para conseguir superar os seus fracassos, medos e 

tristezas. Tal prática demonstra que o medo do riso como punição social persiste.  

Em contrapartida, o artigo escrito por Murad (2007, p. 125) demonstra um 

pensamento crítico relativo ao pensamento de Bergson, quando afirma que é “curioso pensar 

em uma função para o riso”. Porém, discordamos da posição de Murad, pois o riso apresenta 

diversas funções, de acordo com a situação discursiva na qual emerge. O riso como gesto 

discursivo se inscreve em diversas FDs permeadas por saberes que autorizam práticas como o 

riso em sala de aula como forma de prevenir o bullying nas escolas, criando um ambiente 

positivo e agradável para os alunos, por exemplo. Nessa direção, a função do riso delineia-se 

mediante aos discursos que mobilizam esse gesto e o fazem funcionar no interior de dada FD. 

Por isso, não é curioso tampouco equivocado o entendimento de Bergson acerca do riso e as 

funções que desempenha.  
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2.5.2 O riso abundante, a festa interminável e o riso terapêutico 

Em períodos históricos anteriores, vimos que rir é um gesto discursivo liberado no 

decorrer de festividades e em ocasiões determinadas como em discurso retórico ou para 

debochar do maligno (BREMMER, ROODENBURG, 2000; MINOIS, 2003). No entanto, a 

partir das mudanças discursivas, atualmente há uma liberação do riso e o objetivo social é 

fazer da vida diária uma festa contínua, evidenciando uma busca incessante pela felicidade na 

atualidade que se materializa por meio de risos. De acordo com McMahon (2006, p. 483),  

 

[e]m revistas e finais hollywoodianos, em placas de rua e na televisão, as pessoas no 

Ocidente seriam inundadas como nunca antes por imagens de rostos sorridentes de 

pessoas „reais‟ se divertindo eternamente, como é de seu direito. É difícil 

permanecer impermeável a essa constante efervescência da alegria. [...] Quem, 

dentre nós, nunca sorri para a câmera? Uma rápida olhada de fotos no álbum da 

família confirmará que a geração dos nossos avós raramente se prestava a se 

apresentar por esse prisma. E, quando pensamos que o sorriso da Monalisa, há 

apenas cinco séculos, foi uma anomalia e um choque para o público de seu tempo, 

temos uma ideia do quanto nós e o mundo mudamos. É mais do que simplesmente 

nossos bons dentes modernos que estamos ansiosos em exibir.  

 

Assim, não desejamos apenas demonstrar a felicidade ou até fingir que estamos 

felizes, mas almejamos aparentar alegria que, em regra, se consolida ou é perceptível pela 

irrupção de um largo sorriso. Desse modo, a emergência do riso auxilia o sujeito a sentir-se 

bem e, principalmente, a demonstrar que está feliz e satisfeito, como forma de adequar-se a 

uma padronização social construído discursivamente (W. SOUSA, 2012). No trabalho que 

desenvolvemos durante o mestrado, trouxemos como exemplificação dessa normalização as 

sessões de risoterapia, que, por sua vez tornaram-se atividades terapêuticas que ensinam os 

sujeitos a rirem, mesmo sem motivo, sendo uma de espécie de treinamento ou de 

adestramento. Outro exemplo que mobilizados na dissertação refere-se à regularidade da 

mobilização dos discursos médicos, em que o riso emerge desempenhando a função de 

auxiliar o sujeito a curar-se dos males do corpo (W. SOUSA, 2012). De acordo com Foucault, 

(2004, p. 313) 

 

a felicidade não é somente um simples efeito. A felicidade dos indivíduos é uma 

necessidade para a sobrevivência e o desenvolvimento do Estado. É uma condição, 

um instrumento, e não simplesmente uma consequência. A felicidade dos homens se 

torna um elemento de poderio do Estado. 

 

A dissertação procurou refletir sobre as práticas sociais atuais, entendendo que o 

riso é uma forma de representação de felicidade que se dissemina na sociedade atual, 

constituindo-se como tecnologia do biopoder, que objetiva cuidar dos sujeitos, tornando-os 
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dóceis e produtivos (W. SOUSA, 2012). Esse é apenas um dos incontáveis exemplos em que 

o riso emerge e, mediante a constante observação das práticas sociais, apreendemos uma 

constância do riso que desempenha funções ambivalentes e múltiplas no processo 

enunciativo. Nas ocasiões de risoterapia, por exemplo, o riso demonstra ser diferente de um 

riso que irrompe em um espetáculo de comédia, sustentando nosso entendimento de que em 

cada situação o riso se torna outro, isto é, um novo enunciado.  

Assim, concordamos com Minois (2003) quando afirma que atualmente há uma 

multiplicidade de tipos de riso que também estiveram presentes e exerceram funções em 

períodos históricos anteriores. Dentre tais práticas, encontramos o riso profano do carnaval da 

Idade Média, o riso de zombaria presente na sociedade romana, o riso como forma de 

ensinamento explicitado por Bergson (2001), o riso festivo, entre outros. Os tipos de riso que 

irrompem hoje são respostas aos risos precedentes e suscita o aparecimento de outros.  

Minois (2003) afirma que a sociedade ri de suas desgraças e tragédias como uma 

maneira de suportá-las, sem que haja grandes contestações em relação às causas e 

consequências de tais acontecimentos negativos, evitando assim o sofrimento, fazendo desse 

gesto um anestésico diante das dificuldades encontradas no cotidiano. Todavia, nosso 

entendimento é de que o riso que emerge em uma situação de dificuldade pode ser um tipo de 

riso protocolar ou simpático, para disfarçar o que sente. Seus efeitos dependem da situação 

enunciativa em que irrompe. 

São inúmeras as situações sociais nas quais o riso emerge e que são amplamente 

divulgadas pelos meios de comunicação, basta observar as peças teatrais, novelas, seriados, 

shows, tiras, charges, entrevistas, filmes, telejornais, propagandas entre outros, que 

bombardeiam os sujeitos e conduzem ao riso universal e unânime, já que os sujeitos, não 

importa o motivo, devem rir. Contudo, não é apenas por meio dos meios de comunicação que 

percebemos a universalização do riso, em uma conversa em um bar, no ônibus, em um debate 

político, em um culto religioso, nas reuniões de trabalho, em uma aula nos deparamos com 

risos que se diversificam e demonstram a diversidade discursiva do riso como enunciado.  

A sociedade atual faz apologia ao riso e normalmente tal riso é interpretado como 

representação de felicidade e os “os espíritos tristonhos são postos em quarentena, a festa 

deve ser permanente” (MINOIS, 2003, p. 553). A prática social disseminada é o sujeito rir 

frequentemente e há discursos negativos em relação ao sujeito aparentar tristeza. Os sujeitos 

que se encontram fora dessa norma social, isto é, os sérios, os sisudos e os tristes precisam se 

adequar ao padrão de manter-se em um estado permanente de alegria, fazendo com que “o 
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humor universal, padronizado, midiatizado, comercializado, globalizado, conduz o planeta” 

(MINOIS, 2003, p. 554).  

O riso, de acordo com Minois (2003, p. 592), “revelou sua capacidade universal de 

desafiar o ser e o nada. Mas, opondo-se por toda parte ao sério, mudou de natureza. Esse riso 

geral é um riso em mutação. Um riso muito utilitário para ser verdadeiramente alegre”. A 

afirmação do autor demonstra que os valores sociais que são atribuídos ao ato de rir podem se 

transformar no decorrer da história, influenciados por elementos como os saberes que 

envolvem esse gesto ou a cultura da cada sociedade. Assim, por meio da leitura da obra de 

Minois (2003) percebemos que há continuidades e descontinuidades em relação aos discursos 

que permitem ou proíbem o riso como enunciado que emerge no interior de cada FD. Esses 

valores possibilitam que o riso exerça várias funções na enunciação. Minois (2003, p. 554) 

destaca que há um excesso de risos e que o mundo ri, por exemplo, para   

 

camuflar a perda de sentido. [...]. Ri para agarrar-se a alguma continência. Não é um 

riso de alegria, é o riso forçado da criança que tem medo do escuro. Tendo esgotado 

todas as certezas, o mundo tem medo e não quer que lhe digam isso; então ele 

fanfarreia, tenta ser cool e soft, ri tolamente de qualquer coisa. 

 

Concordamos com Minois (2003) em relação à abundância do riso na atualidade e 

na incessante busca da felicidade pelos sujeitos. Todavia, a partir de reflexões discursivas 

cremos na multiplicidade do riso e que ele não tem apenas a função de fazer o sujeito parecer 

feliz. É importante compreender que o riso alegre pode emergir com frequência, mas outros 

tipos também irrompem e desempenham funções discursivas ambivalentes. Os efeitos podem 

ser tão diversificados quanto as situações enunciativas que podem suscitá-lo. Isso quer dizer 

que os tipos de riso mencionados por Minois (2003) como, por exemplo, o riso de zombaria, 

pode irromper e exercer poder sobre o outro.  

O riso popular e carnavalesco da Idade Média, que emergia num período restrito, 

isto é, durante alguns dias, na atualidade é um riso duradouro, pois os discursos autorizam e 

incentivam o riso no cotidiano dos sujeitos, fazendo com que a haja uma sensação de festa 

permanente, de acordo com Minois (2003). O riso, portanto, extrapola a temporada das 

grandes festividades e alastra-se por pequenas reuniões que integram as oportunidades 

propícias para o riso se manifestar abundantemente. De acordo com Minois (2003), os 

sujeitos, em geral, arquitetam oportunidades para promover atividades festivas, viabilizando a 

irrupção do riso.  
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Conforme mencionamos anteriormente, a emergência do riso em relação à sua 

finalidade terapêutica com as propriedades curativas para o corpo e para a mente são 

constantemente mobilizadas pelo discurso médico. De acordo com Minois (2003, p. 61), 

atualmente, “os centros de terapia multiplicam-se por todos os continentes”, pois a sociedade 

tem necessidade de aprender a rir e adequar-se ao discurso ao dito “rir é o melhor remédio”. 

Nesse sentido, diversos manuais, livros e revistas são elaborados a fim de divulgar os saberes 

da ciência que comprovam tais benefícios e constituem como vozes de autoridades em relação 

ao exercício de poder por meio do riso. Destacamos, como modo de exemplificação desses 

enunciados, a obra A cura pelo poder do riso (MOODEY JR., 1978), que narra o modo de 

cura de uma pessoa que sofria de uma grave doença. Como tratamento prescreveu-se a 

inserção do riso em sua rotina médica, o que fez que a doente não apenas fosse curada, mas 

acelerou o processo.  

Para Moodey Jr. (1978), rir faz parte da medicina curativa e da medicina 

preventiva, já que pode tanto auxiliar no tratamento médico quanto prevenir algumas doenças 

causadas pelo estresse e pela depressão. Obras como essa mobilizam discursos que permitem 

afirmar que o riso está estritamente relacionado ao biopoder, noção desenvolvida por Foucault 

(1988), que designa o modo de funcionamento do poder sobre a vida, sobre o corpo social e 

também individual dos sujeitos, culminando em um controle da sociedade por meio do riso, 

prática que é construída por meio dos enunciados.  

A falta do riso se relaciona a várias moléstias que acometem o ser humano, quanto 

a uma maneira de prevenir e tratar várias doenças, de acordo com Moodey Jr. (1978). 

Portanto, esse tipo de riso voltado para as práticas medicinais emerge com a função de tentar 

amenizar as doenças e os sofrimentos causados por elas. Estimulados por esses pensamentos, 

em hospitais ao redor do mundo, voluntários realizam visitas a hospitais com a finalidade de 

fazerem os doentes rirem para se recuperarem rapidamente. De acordo com Moodey Jr. 

(1978, p. 145-146) “propiciar o riso a alguém será aumentar, diretamente, a qualidade de sua 

vida, [...] ajudando-o a ser capaz de ter uma perspectiva de vida mais divertida”. Em síntese, 

entendemos, assim como Alberti (2002) que há uma mudança progressiva no valor que a 

sociedade atribui ao riso no decorrer do processo histórico, observando as devidas 

continuidades e descontinuidades desse gesto social. Nas palavras do autor,  

 

o sério e a gravidade não coincidem mais com a verdade; o riso continua a ser o não-

sério, agora, é positivo porque significa que ele pode ir para além do sério e atingir 

uma realidade  „mais real‟ que a do pensado. O não sério passa a ser mais 

„verdadeiro‟ que o sério, fazendo com a significação do riso se torne „mais 
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fundamental‟. Dir-se-ia que uma teoria do riso que não incorpore essa mudança não 

é mais possível (ALBERTI, 2000, p. 197).  

 

A história do riso demonstra que são diversas as interpretações relacionadas a esse 

enunciado em cada momento histórico. No processo enunciativo podemos verificar que um 

conjunto de funções e de tipos de riso que se relacionam a saberes e movimentam a rede de 

poderes, mediante aos períodos históricos que discutimos. O riso, por vezes, é um gesto social 

sutil para que seja percebido como forma de enunciado, cujo resultado pode ser o de moldar o 

comportamento dos sujeitos e de promover o controle social, dentre outras funções que 

podemos elencar e sobre as quais objetivamos alargar nosso entendimento com as propostas 

de análises que realizamos.  

As informações e discussões que realizamos neste capítulo são a base para as 

análises dos dados que propomos no capítulo seguinte. Nesse percurso histórico podemos 

vislumbrar uma série de risos que desempenham funções diversas em cada época e esses risos 

podem emergir nos dias atuais. O riso na atualidade é um nó na rede discursiva, isto é, 

responde e suscita outros enunciados. Observamos que na história do riso há destaque para o 

riso na FD política e FD religiosa, fato que motivou parte da coleta de risos na atualidade 

pertencentes a esses discursos, para analisar nesses enunciados se há continuidades ou 

rupturas discursivas referentes ao percurso histórico que empreendemos aqui. O riso como 

enunciado perpassa os discursos e a cada vez que emerge em dadas condições de produção 

temos um novo enunciado, um acontecimento relacionado às regras de cada FD. 

Enfim, estudar o riso significa entender como sua pressão é capaz de moldar o 

sujeito, estabelecer relações de poder, ligadas a saberes, suscitar efeitos de sentido e 

desempenhar funções discursivas nas situações enunciativas cotidianas que podem ser 

interpretadas pelos sujeitos. Procuramos, no capítulo seguinte, descrever e analisar os risos e 

as condições que possibilitaram a irrupção desse enunciado, recorrendo ao aparato teórico que 

mobilizamos nos demais capítulos. 
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CAPÍTULO 3 

O RISO COMO ENUNCIADO 

 

 

Há uma paixão que não tem nome, e seu sinal 

é aquela perturbação do semblante a qual 

chamamos RISO, que é sempre alegria; mas 

qual alegria, em que pensamos e em que ponto 

triunfamos quando rimos, isto até o momento 

ninguém explicou.  

 

Thomas Hobbes apud Quentin Skinner (1997) 

 

 

Neste capítulo discutimos a irrupção do riso como enunciado semiológico não 

verbal, que constitui a memória discursiva e pode ser reconhecido e interpretado pelos 

sujeitos. Para tanto, retomamos o aparato teórico que apresentamos ao longo deste trabalho, 

com destaque para as noções de efeito de sentido, condições de produção e enunciado, 

elaboradas pela AD francesa, bem como recorremos aos estudos de Bakhtin e de Foucault 

acerca do enunciado e suas características. Também retomamos Foucault com relação às 

noções de função enunciativa, formação discursiva (FD), posição sujeito e exercício de poder 

e de saber. Por fim, recorremos a Courtine, que, assim como Foucault, aliás, motivado pelas 

pesquisas foucaultianas, nos ajuda a pensar nas análises das múltiplas materialidades 

semiológicas por meio de noções como a intericonicidade. Ao longo das análises, propomos, 

sempre que possível, um diálogo entre as noções e as vertentes teóricas. 

A representação do riso, isto é, seu efeito de sentido mais reconhecido e 

disseminado pela sociedade por meio de enunciados é a felicidade, conforme já afirmamos. 

Estudos de autores como Minois (2003) afirmam que a sociedade atual é bastante propensa ao 

riso, cuja observação é confirmada por nossa dissertação de mestrado, na qual verificamos 

que rir constitui-se como parte dos dispositivos de biopoder, objetivando tornar os sujeitos 

felizes, dóceis e produtivos. Nas palavras de W. Sousa (2012, p. 81-82),  

 

[o] riso tem diversas facetas, tornou-se demonstração de alegria, e também passou a 

fazer parte das relações sociais às comerciais. Está presente desde os encontros 

familiares até os internacionais, quando é preciso mostrar cordialidade com líderes 

de outras nações com quem se estabelecem tratados econômicos. O gesto de rir está 

presente na demonstração de alegria ao conquistar algo, ou até mesmo, ao terminar 
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uma apresentação esportiva. Ao revisar todos os exemplos que demos, podemos 

observar que o riso torna-se obrigatório para mostrar receptividade, alegria e mais: 

representa a felicidade.  

 

Todavia, ao analisar a irrupção do riso pode-se perceber que esse gesto está longe 

de ser interpretado somente como representação de alegria. O riso comunica, exerce poderes, 

suscita resposta, enfim, seus efeitos de sentido e as funções que desempenha na interação são 

múltiplas, assim como são múltiplas as formas de sua materialização na face dos sujeitos.  

Cada riso, como acontecimento discursivo, é único. Desse modo, os sujeitos 

conseguem reconhecer, diferenciar e interpretar um sorriso e uma gargalhada. E mais: os 

interlocutores desse enunciado conseguem reconhecer que o sentido e a função da gargalhada 

e do sorriso são diferentes, pois as condições nas quais cada um desses risos irrompe também 

é distinta. Isso demonstra que a complexidade do riso como manifestação dos discursos é um 

recurso de linguagem ao qual os sujeitos recorrem e, devido a esse fato, as representações são 

ambivalentes, como podemos observar nos dados que compõem o corpus desta pesquisa.  

O capítulo foi organizado de modo que antes de proceder às análises, inicialmente, 

realizamos discussões sobre as pesquisas que estudiosos realizam acerca do riso e ajudam a 

compreender esse objeto sob diferentes teorias, porque tais estudos nos motivam a 

empreender esta pesquisa. Vale destacar que a exposição realizada a seguir tenta tomar o 

devido distanciamento teórico-metodológico.  

Sobre as diversas manifestações do riso e da importância desse estudo, Machline 

(2011, p. 1) afirma: 

 

rimos pelos mais diversos motivos: não só diante de uma história engraçada ou uma 

situação incongruente, mas também por conta de ansiedade ou alívio, surpresa ou 

frustração, raiva ou afeição, timidez ou desejo de esconder pensamentos pessoais – 

sem falar de cócegas e da ingestão de determinadas substâncias tóxicas. 

 

Entendemos que ao afirmar que os motivos do riso são diversificados, a autora 

demonstra que o riso que se materializa em cada momento é diferente dos outros. Assim, 

quando a autora fala em “motivos” acaba por reafirmar o entendimento acerca desse 

enunciado não verbal que desenvolvemos ao longo deste trabalho, pois que cada riso, como 

enunciado, produz sentidos e desempenha funções diversas. Por isso, nosso interesse é 

entender as condições de produção em que o riso emerge para descrevê-lo e analisá-lo sob o 

viés discursivo. 

Na obra de Minois (2003, p. 615-616) também encontramos uma lista de tipos de 

riso que foram identificadas por ele ao longo de sua pesquisa histórica: 
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[p]or sua vez, psicólogos e etnólogos estudaram as mímicas do riso, seu modo de 

comunicação não verbal expressando mensagens ativas, mas também a 

agressividade. A gama descritiva é tão rica quanto a gama semântica. Em todas as 

línguas, uma infinidade de expressões, de fonética sugestiva, dá conta das inúmeras 

nuances do riso, e a classificação do tipo de riso é de extraordinária riqueza, do riso 

à gargalhada, da troca do riso senil, passando pelo riso maníaco, riso até nas 

lágrimas, riso amarelo, riso idiota, riso a bandeiras despregadas, riso grosseiro, riso 

forçado, riso grande, riso triunfante, riso silencioso.  

 

O autor cita os tipos de riso, porém não desenvolve as análises, porque não é seu 

objetivo. Assim, é possível perceber que para o autor o riso é um material semântico e que os 

sujeitos podem interpretá-lo. Ao citar os “tipos de riso” nos remetemos à indagação desta 

pesquisa que é pensar nos risos enunciativos que irrompem efetivamente no cotidiano nas 

diversas FDs.  

Esses risos carregam valores semânticos e também valores discursivos que são 

construídos na história e podem ser interpretados pelos interlocutores. Dessa maneira, o viés 

de nossa pesquisa é discursivo e a pesquisa de Minois (2003) caminha para outro campo do 

saber. Portanto, reforçamos, em conjunto com o levantamento bibliográfico realizado na 

introdução deste trabalho, que uma pesquisa sobre a temática do riso analisado como objeto 

do discurso ainda não foi realizada. Disso decorre que nossa tarefa se torna um tanto 

complexa e relevante para os estudos da linguagem acerca das diversas materialidades 

semiológicas que irrompem na enunciação.  

Por fim, destacamos também os estudos empreendidos por Vladmir Propp (1992) 

acerca do riso. O autor estabelece uma tipificação que, de certo modo, nos ajudou a elaborar 

nossa tese, porém, o viés teórico da obra não é discursivo. A leitura do texto demonstra que 

Propp (1992) não analisa o riso porque pensa nele como efeito resultante da comicidade. 

Portanto, nossas propostas não são semelhantes, pois, como ora afirmamos, nosso objetivo é 

descrever e analisar o riso como enunciado.  

Outra distinção que cabe citar entre nossa pesquisa e a obra de Propp (1992) é que 

não fazemos uma classificação dos risos, com efeito, buscamos descrevê-lo e interpretá-lo 

como acontecimento discursivo que produz sentidos. Com isso, não nos detivemos à análise 

de situações humorísticas como fez Propp que “conduz sua pesquisa no sentido de estabelecer 

uma tipologia do cômico, na base de materiais fornecidos pela literatura e pelo folclore, mas 

também com um balanço crítico do que já se escreveu sobre esse tema” (PROPP, 1992, p. 7). 

O ambiente cômico é propício à irrupção do riso considerado alegre. Vislumbramos a análise 
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de outras condições de produção para identificar as regularidades enunciativas do riso em 

diversos discursos. 

Propp divide sua obra em duas partes e em ambas a base é tratar o riso como 

resultado do cômico. A maior parte do texto dedica-se a descrever o riso de zombaria. De 

acordo com o autor,  

 

[p]artindo-se de observações de ordem puramente quantitativa, podemos afirmar que 

o riso de zombaria é o mais frequente, que é o tipo fundamental de riso humano e 

que todos os outros tipos encontram-se muito mais raramente. Do ponto de vista da 

lógica formal pode-se chegar racionalmente à conclusão de que há duas grandes 

subdivisões de riso, ou dois gêneros (PROPP, 1992, p. 151). 
 

Assim, no entendimento do autor o riso motivado pela zombaria é o tipo mais 

abundante quando se trata tanto de comicidade, quanto das relações sociais. Destacamos no 

trecho a presença da palavra „gênero‟, cujo efeito é referir-se aos tipos de riso, proposta que se 

aproxima de um dos objetivos deste trabalho, que é descrever e analisar os tipos de risos 

enunciativos que emergem em algumas FDs, delineando as funções e os efeitos em diferentes 

condições de produção. Nossa pesquisa, diferente de Propp, dialoga com a noção de 

enunciado e toma o viés discursivo como fio condutor das análises.  

Para Propp (1992), o riso de zombaria, que é o principal quando se trata do cômico, 

está relacionado à percepção de algo ridículo, ao feio e ao defeito, entre outros temas que 

podem relacionar-se ao humor. Além disso, o autor afirma que fora do que é cômico, o riso 

quase não existe, é raro. Ora, nosso entendimento é oposto ao posicionamento teórico da obra 

de Propp (1992), e consideramos tal afirmação como reducionista em relação à irrupção e à 

função do riso ao longo da história e também na sociedade atual, devido à constante 

emergência nas atividades cotidianas, como afirma Minois (2003). O riso emerge como forma 

de cumprimentar alguém, como protocolo em determinadas situações como para tirar uma 

fotografia, para demonstrar alegria, para mostrar-se simpático, para ridicularizar um sujeito ou 

mesmo para ironizar o enunciado de outros. Desse modo, emergindo nas diversas situações 

sociais, o riso desempenha funções e mobiliza efeitos de sentido multiformes. Por fim, a seção 

denominada de “Outros tipos de riso” (PROPP, 1992, p. 150), ocupa um espaço menor da 

obra e divide-se em cinco tipos: o riso bom, o riso maldoso (ou riso cínico), o riso alegre, o 

riso ritual e o riso imoderado, isto é, são diversos tipos de riso que emergem e merecem nossa 

atenção.  

A coleta inicial do corpus foi aleatória, ou seja, coletamos risos em imagens móveis 

pertencentes a diversas FDs. Em consonância com o processo de leitura, observamos que, na 
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história do riso, elaborada pelos autores que apresentamos no segundo capítulo, destacavam-

se as FDs política e religiosa. É preciso salientar que no processo de formação dos discursos 

político e jurídico deixa entrever a forte incidência do discurso religioso, pois o processo 

histórico descrito por Minois (2003) e os demais autores que mobilizamos neste trabalho 

demonstram que a escolha dos reis, por exemplo, devia ser ratificada pela benção da Igreja e 

que em outros momentos tanto o rei quanto a Igreja foram responsáveis por julgar e condenar 

pessoas por meio de práticas que julgassem condenáveis. Diante disso, decidimos também 

selecionar risos relacionados ao campo jurídico. Ainda em relação ao discurso jurídico, chama 

a nossa atenção a necessidade de um tom sóbrio e sério que pode cercear a irrupção do riso 

nessa FD. Assim, desejamos investigar o funcionamento do riso como enunciado nessas três 

esferas discursivas e como esses risos produzem sentidos relacionados a determinado saber e 

como podem exercer poder. 

Em meio à dispersão de enunciados nos discursos, analisamos o funcionamento 

discursivo que permite a irrupção do riso em determinadas condições de produção e não de 

outro enunciado em seu lugar, procurando compreender as relações entre os enunciados que 

formam a rede discursiva. Procuramos também estabelecer um diálogo entre as concepções da 

AD francesa, as noções foucaultianas e a teoria bakhtiniana, bem como analisar relações de 

poder que podem auxiliar na construção da subjetividade do sujeito, verificar a relação entre o 

riso e outros enunciados para compreender as relações intersemiológicas e a relação entre 

riso, corpo e imagem. Desejamos também analisar algumas relações intericônicas que 

emergem da materialidade não verbal dos risos enunciativos e identificar os processos de 

formação desse enunciado sígnico. Visamos, pois, a responder às perguntas de pesquisa para, 

dessa maneira, contribuir com os estudos discursivos.  

Por fim, ratificamos que os dados que compõem nosso corpus são vídeos editados 

que constam no CD anexo e foram coletados da internet entre os anos de 2014 a 2017. Os 

risos selecionados foram organizados nas subdivisões deste capítulo em relação à FD com a 

qual se relaciona, isto é, organizamos os dados quanto a sua irrupção no discurso religioso, no 

discurso político e no discurso judiciário, tendo em vista as noções que norteiam esta pesquisa 

e os elementos que foram mencionados nos parágrafos anteriores. Apresentados os caminhos 

para a análise, partimos para discussão dos risos.  

 

3.1 O riso no discurso religioso: a imagem do Papa Francisco 

No capítulo anterior, vimos que por muito tempo houve um forte controle do riso 

por meio de processos discursivos que restringiam sua irrupção nas atividades cotidianas 
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(MINOIS, 2003). Essa regularidade ainda é perceptível na atualidade, porém, há condições 

em que o riso como enunciado pouco valorizado na religiosidade emerge e interfere no 

exercício da função enunciativa do sujeito.  

 

3.1.1 O riso da criança 

Em Criança ri durante programa religioso (Anexo A, 2014) vemos o trecho de um 

programa religioso veiculado pela TV Votorantim, cujas condições de produção imediatas 

remetem ao ambiente sagrado e ao ritual de uma oração coletiva comumente realizada nas 

missas em templos cristãos-católicos. No vídeo Criança ri durante programa religioso 

(Anexo A, 2014), é possível perceber que o local onde ocorre a enunciação da oração não é 

um templo sagrado tradicional. Os sujeitos se encontram em um estúdio de televisão e a 

finalidade do programa é possibilitar que os fiéis que assistem possam participar de um 

momento religioso caso não possam ir ao tempo físico, isto é, o programa objetiva levar a 

Igreja à casa dos devotos. O rito religioso que analisamos foi publicado no site You Tube em 

2014 e até o presente momento tem cerca de dois milhos de visualizações. Assim, inferimos 

que o riso chama a atenção dos sujeitos por meio da quebra no ritual sagrado promovida pelo 

riso enunciado pela criança que conduz a oração. No vídeo, o riso emerge em conjunto com a 

oração que é o enunciado verbal e o riso, como enunciado não verbal, estão em oposição 

diante dos valores religiosos. Por isso, o riso chama a nossa atenção e remete-nos à raridade 

do enunciado, pois mediante ao conjunto de enunciados possíveis que constituem o arquivo, 

emerge o riso e não outro enunciado em seu lugar. 

O vídeo Criança ri durante programa religioso (Anexo A, 2014) veicula o trecho 

de um momento de oração que constitui os ritos de fé que obedecem a uma liturgia, isto é, há 

uma série de práticas cerimoniais desenvolvidas para preservar o tom respeito do evento. 

Percebemos que na atualidade a liturgia desses ritos religiosos, tal como ocorreu em outros 

momentos históricos, preza-se por preservar uma sinonímia entre o respeito e a seriedade que 

são evidenciados tanto pelos sujeitos participantes que devem se manter com expressões 

faciais sérias quanto pelas figuras sacras que aparecem em alternância coma a criança que 

enuncia. É nessas condições que o riso emerge. As relações discursivas que descrevemos até o 

momento visam a analisar o riso como nó que constitui a rede enunciativa, logo o enunciado 

emerge associado a outros enunciados e disso decorre a produção de sentidos negativos desse 

riso, pois está em desacordo com a ordem discursiva. Desse modo,  

 
o discurso, como fenômeno de comunicação social, é „determinado‟ pelas relações 

sociais que o suscitaram. Há um vínculo efetivo entre enunciado e situação social, 



109 
 

ou melhor, a situação se integra ao enunciado, constitui-se como uma parte dele, 

indispensável para a compreensão de seu sentido (RODRIGUES, 2005, p. 160).  
 

Tanto as imagens sagradas, que são materialidades semiológicas não verbais, 

quanto o texto verbal nos remetem à FD religiosa. Essas imagens sacras que são mostradas 

acionam nossa memória discursiva quanto aos signos sagrados para o cristianismo, como a 

representação de personalidades importantes para a fé cristã como a imagem de Maria, mãe de 

Deus que aparece no vídeo. De acordo com Milanez, (2013, p. 353), “[o] tratamento 

discursivo das imagens consiste no processo de recuperação de outras imagens e dos saberes 

que eles fazem aparecer”. Podemos, pois, reconhecer as figuras como signos católicos e 

relacioná-las a outras imagens sagradas que formam a rede de imagens que emergem no 

discurso religioso, colocando em funcionamento a intericonidade (COURTINE, 2013a), 

noção que também se relaciona à historicidade da imagem, pois as imagens sagradas, como 

estátuas de santos católicos como “Maria, mãe de Jesus” que emergem nas imagens do vídeo, 

podem ser reconhecidas pelos sujeitos sociais. 

As imagens materializadas no vídeo colocam em funcionamento a intericonicidade, 

pois a memória discursiva é constituída por imagens internas de cultos que são representações 

de signos sagrados e dialogam com as imagens externas desses rituais e remetem à 

intericonicidade (COURTINE, 2013b). Assim, as condições de produção remetem-nos aos 

usos e costumes religiosos que também encontramos na descrição histórica realizada por 

Minois (2003), em que há a predominância de enunciados voltados para o tom sóbrio, como a 

irrupção de orações. Averiguamos, além da sobriedade, a presença de melancolia no rosto da 

imagem de Maria. Essa característica presente na imagem reforça o discurso religioso que 

apresenta como regularidade a necessidade do sofrimento terreno e a felicidade prometida no 

paraíso eterno que é conseguida por meio de muitas lutas. 

O tom sóbrio da cerimônia demonstra uma regularidade discursiva em relação ao 

controle do riso promovido no decorrer do processo histórico, visto que a Igreja não 

valorizava o riso e, por mais que tenha se moldado aos valores da sociedade atual que aceita o 

riso, ainda não se deve rir descontroladamente, principalmente nessas condições de produção. 

Nossa inferência se apoia no fato de que o riso descontrolado não causaria estranhamento se 

irrompesse durante um evento de humor, por exemplo. Rir durante um evento religioso não 

causaria estranhamento se fosse um riso contido que produzisse o sentido de prazer quanto às 

questões religiosas ou se o riso fosse enunciado por outro sujeito ocupando uma posição de 

menor destaque. Por isso, o estranhamento dos interlocutores do riso é produzido pelo fato de 

que o sujeito que conduz a oração é também aquele que ri quando não se deve. 
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A seriedade no tratamento dos discursos e práticas sagradas é relacionada à tradição 

constituída por meio da história da religião cristã. Assim, rir nesses momentos considerados 

sagrados tem valor negativo e o riso enunciativo que emerge pode ser condenável e punível. 

Os estudos que apresentamos no segundo capítulo como Minois (2003), Bremmer e 

Roodenburg (2000) e Alberti (2001) afirmam que o riso conheceu seu período mais repressor 

com o advento e disseminação de práticas cristãs, período em que a irrupção desse enunciado 

era condenável e relacionado ao pecado, aos deleites da carne humana e até mesmo a algo 

demoníaco. Em outras palavras, “o Cristianismo primitivo condenava o riso por considerá-lo 

emanação do diabo. A festa, o riso, o caráter festivo da vida deveriam ser abolidos por não 

manifestarem arrependimento e dor, necessários, na visão cristã primitiva, à expiação dos 

pecados” (SOERENSEN, 2011, p. 324). 

Decorre dessa seriedade o fato de que as figuras sacras e representações do que é 

considerado sagrado são representadas por expressões faciais que mobilizam efeito de sentido 

representando a dor dos mártires que sofreram aflições para lutar por sua fé. Desse modo, o 

riso está em desacordo com a liturgia sacra e com as inspirações de luta e resignação dos 

cristãos. De acordo com Bermmer e Roodenburg (2000, p. 120), “[o] riso em excesso era 

condenado por estar muitas vezes ligado aos prazeres carnais pecaminosos”, sendo o pecado 

aquilo que afasta o homem de Deus. 

Em determinado momento, o riso acaba por interromper a oração enunciada pelo 

garoto. O riso torna-se exagerado e o enunciador tenta contê-lo, por compreender que a 

oração é voltada para a sobriedade. Vale ressaltar que a imagem da criança no discurso 

religioso cristão tem efeito de sentido de pureza e de inocência, relembrando, por exemplo, o 

texto bíblico no qual os adultos impedem as crianças de se aproximarem de Jesus, mas ele 

repreende os adultos argumentando que o paraíso pertence às crianças que são puras e sem 

pecados. Assim, a imagem da criança como ser inocente e mais próximo da divindade cristã 

permeia os valores religiosos, que também constituem a memória discursiva dos fieis, 

constituindo, por sua vez, a intericonidade (COURTINE, 2013b) voltada para a religiosidade. 

A escolha da criança para conduzir a oração produz sentido de obediência às escrituras 

sagradas. 

Os adultos, dos quais ouvimos somente as vozes, repreendem o riso da criança que 

conduz a oração, pois esse riso em excesso profana a oração. Observamos que a criança, 

sujeito enunciador em destaque na filmagem, tenta por diversas vezes impedir a emergência 

do riso e conseguir conter-se e manter-se sério, para que consiga exercer a função enunciativa 

e continuar conduzindo a oração. Nesse caso, delineia-se um modo de exercício de poder 
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sobre a posição sujeito ocupada pela criança, isto é, os adultos tentam reprimir o riso da 

criança fato que delineia uma ação sobre a ação do outro, conforme Foucault (2010). A 

obediência aos valores religiosos e à sobriedade desse discurso foi subjetivada pelos adultos 

que tentam controlar o riso enunciativo da criança, por isso, essa repreensão ao garoto é como 

uma atitude responsiva dos interlocutores presentes mediante a irrupção do riso que atrapalha 

a cerimônia. Porém, quanto mais o sujeito enunciador tenta conter o riso maior é a força que 

esse enunciado exerce sobre o sujeito e sobre seus dizeres.  

O riso materializa-se sob a forma uma leve gargalhada. Todavia, há outros 

elementos relacionados a essa materialidade que reforçam o descontrole do sujeito como a 

voz fica trêmula, gesto levar as 

mãos cabeça demonstrando 

nervosismo por não conseguir 

conter o riso; o fechamento do 

os olhos reforçando o 

desgoverno do riso e gesto de 

abaixar a cabeça com 

preocupação, conforme observa-

se na Figura 07. A expressão 

fisionômica da criança oscila 

entre o sério e riso em uma 

tentativa de adequar-se à ordem 

do discurso religioso que descrevemos anteriormente. Ressaltamos ainda que tanto o corpo 

quanto o rosto nos ajudam a compreender o desgoverno do riso nessas condições de produção.  

Como analistas do discurso interessa-nos analisar o enunciado em sua materialidade 

efetiva, por isso, não cabe indagar o motivo pelo qual o garoto ria, mas o efeito desse riso e 

também os discursos que são mobilizados devido ao acúmulo enunciativo que acentuam a 

raridade desse enunciado, de acordo a perspectiva foucaultiana. Desse modo, o riso que 

analisamos é capaz de remeter ao medo que a Igreja da Idade Média tinha dos poderes e 

perigos do riso que poderiam fazer o sujeito perder o equilíbrio e provocar o caos e a 

desordem social, conforme afirma Minois (2003).  

O exercício da função enunciativa em relação à oração é interrompido por diversas 

vezes e vemos ao final do primeiro minuto do vídeo que a criança para de rezar devido à 

irrupção do riso e tenta novamente retomar o enunciado, mas não consegue, pois o riso 

irrompe novamente. Esse fato nos conduz a perceber que o garoto entende que a ordem 

Figura 07. Criança ri durante programa religioso (Anexo A, 

2014). 



112 
 

discursiva não é favorável à irrupção do riso, isto é, a criança está subjetivada pelos valores 

religiosos, mas ainda há falhas e equívocos no processo, pois a criança não consegue cessar o 

riso.  

Após esse episódio vemos por um longo tempo somente a imagem da Santa, pois a 

câmera desvia o foco do garoto e do riso como uma forma de censura, porque nessas 

condições, rir não é discursivamente aceitável. Em seguida, ouvimos a voz de uma senhora 

que conduz a oração em substituição ao garoto, tornando a dar o tom sóbrio e sério do rito 

religioso. Assim, a ordem do discurso quanto a FD religiosa privilegia a emergência de 

enunciados sérios. A irrupção de um riso em demasia e que prejudica o andamento da 

cerimônia não está adequado e, por isso, o garoto não é apenas repreendido, mas substituído. 

Trocando o sujeito que ocupa a posição de condutor da oração, o rito prossegue normalmente 

e permeado para a seriedade.  

A imagem de pureza que possivelmente se desejava transmitir pela presença da 

criança é deturpada pela irrupção do riso, fazendo funcionar, no discurso religioso, a ordem 

do olhar, uma vez que a imagem da criança rindo se contrapõe à imagem da mulher que 

substitui a criança e também à imagem de Santa Maria que emerge por diversas vezes no 

vídeo. A oração, que é o enunciado verbal, continua e se mantém séria e o riso não aceito 

discursivamente é colocado em segundo plano. Podemos relacionar essas imagens de modo 

contrastante, porque o enunciado verbal ou não verbal tem suas margens povoadas por outros 

enunciados que ora confirmam ou refutam os outros enunciados com os quais se relacionam 

(FOUCAULT, 2009a). Nessas condições, o riso refuta a seriedade das outras imagens 

sagradas.  

Quanto às regras de formação do discurso religioso, delineia-se nessa enunciação 

uma regularidade que pretende, nos dias atuais, controlar o riso ou uma manifestação mais 

intensa ou exagerada desse enunciado. Ao analisar os outros dados podemos confirmar ou 

refutar essa regularidade em relação ao discurso religioso. Amparados na discussão proposta 

por Pêcheux (1990c) acerca do enunciado, entendemos que modificando a enunciação, isto é, 

emergindo em outras condições de produção, o riso, assim como outros enunciados, pode 

tornar-se outro.  

Bakhtin (1999b) evidencia esse riso exagerado que faz o sujeito perder o controle 

em seus estudos acerca do carnaval na Idade Média. O autor afirma que a sociedade em geral 

naquele momento histórico não é adepta ao riso no cotidiano, daí sua libertação no decorrer 

do carnaval. Em decorrência de tal proibição, durante a festividade os sujeitos eram 

suscetíveis a excessos de risos e ao descontrole na irrupção desse enunciado. Isso posto, a 
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caracterização do riso imoderado evidencia-se por meio da análise da posição sujeito ocupada 

no exercício da função enunciativa, pois quanto mais restrito for o aparecimento do riso, 

maior pode ser o descontrole por parte do sujeito. Isso ocorre mediante a força enunciativa do 

riso, que resiste aos mecanismos de controle da ordem do discurso. Desse modo, mesmo 

percebendo que estamos inseridos em uma sociedade propícia ao riso há esferas discursivas 

nas quais o sério é valorizado. 

 

3.1.2 O riso de Papa Francisco 

No vídeo Papa ri com jovem durante cerimônia (Anexo B, 2015), encontramos 

outra enunciação do riso relacionada ao discurso religioso. Ao descrever as condições de 

produção destacamos a presença do sujeito que ocupa a posição de maior autoridade da Igreja 

Católica desde 2013: o Papa Francisco. O vídeo foi gravado durante um encontro mundial de 

jovens católicos que ocorreu no Vaticano em 2015 e reuniu jovens fiéis de vários países que 

fazem parte do Movimento Eucarístico Jovem
20

. Esse evento promovido pelo Vaticano tem o 

objetivo de evangelizar os jovens e tem como foco a figura do Papa, tentando aproximar a 

autoridade eclesiástica à juventude. Esse encontro também visa a diminuir as estatísticas de 

pesquisas
21

 que afirmam serem os jovens os mais resistentes à religião de modo geral e 

informam que o percentual de católicos no Brasil está caindo. O vídeo foi postado no canal 

oficial do Vaticano em Português no site You Tube, cujo objetivo é transmitir pela internet 

informações sobre o Papa e Vaticano. 

O tom sóbrio é notado pelo silêncio, pela seriedade e pela organização do evento. 

Entretanto, podemos afirmar que não se trata de uma cerimônia oficial como uma missa, mas 

um encontro entre os jovens do qual o Papa participa e é a figura central. Todavia, a ordem 

discursiva requer um tom respeitoso e sóbrio durante o evento, pois todos estão vinculados à 

seriedade do discurso religioso, que parece preservar certa formalidade. Em dado momento, 

entre as centenas de presentes, alguns jovens foram convidados a fazer perguntas ao Papa e, 

para tanto, deviam se encaminhar até o microfone que estava posicionado sobre o altar e 

próximo ao pontífice. Ao se encaminhar para fazer a pergunta ao Papa, uma jovem se mostra 

emocionada e está chorando, confirmando o que dissemos acerca do tom sóbrio e respeitoso 

do encontro e o choro evidencia um momento de emoção muito forte da jovem.  

                                                           
20

 Mais informações sobre o Movimento Eucarístico Jovem: http://www.loyola.com.br/mej/o-que-e-o-mej.asp. 
21

 Conferir mais detalhes de pesquisas acerca do tema em: http://g1.globo.com/jornada-mundial-da-

juventude/2013/noticia/2013/07/442-dos-jovens-entre-16-e-24-anos-sao-catolicos-diz-data-popular.html. 
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Vale lembrar que a noção de condições de produção vincula-se à constituição 

histórica da posição sujeito do Papa, uma vez que ele é a voz de autoridade nessas condições e 

representa todo o legado e os valores religiosos não só na atualidade, mas remonta ao saber e 

ao exercício de poder relacionado à essa FD. Por isso, as ações, os gestos e os ditos que forem 

visualizados e disseminados por milhares de pessoas e o que ele enunciar pode ser subjetivado 

como um valor da Igreja. Desse modo, se a criança demonstra pureza de acordo com o texto 

bíblico e é censurada pelo riso no momento sagrado, conforme vimos em Criança ri durante 

programa religioso (Anexo A, 2014), um comportamento mais respeitoso e sóbrio se espera 

do sujeito ocupando a posição de Sumo Sacerdote da Igreja Católica. Todavia, precisamos 

lembrar que se trata de um evento para jovens e para adaptar-se à juventude é preciso 

aproximar-se desse universo comumente considerado mais informal e mais alegre.  

Em Papa ri com jovem durante cerimônia (Anexo B, 2015) temos imagens 

discursivamente opostas sob a perspectiva religiosa tradicional: o Papa representado a Igreja e 

sua liturgia formal e a juventude voltada para a informalidade. Essa imagem de alegria pode 

ser confirmada ao analisarmos a jovem, que mesmo emocionada e chorando, ao encerrar a 

pergunta ao Papa, enuncia um sorriso que produz sentido de constrangimento. Esse efeito de 

sentido do riso pode ser observado pelo movimento do corpo ao elevar os ombros junto à 

irrupção do riso.  

Na cerimônia, a jovem se encaminha para próximo do Papa Francisco que a recebe 

com um riso que demonstra simpatia e cordialidade. A jovem fiel coloca alguns objetos nas 

mãos do pontífice que começa a empreender um breve diálogo com ela. Antes de responder 

ao questionamento a jovem enuncia um riso que produz efeito de surpresa diante da 

indagação do Papa e, em 

seguida, responde a pergunta 

por meio da enunciação de 

uma única palavra que o Para 

repete para confirmar o que 

foi dito. A resposta da garota, 

que tem sentido voltado para 

o humor relacionado à 

pergunta do Papa, suscita 

risos que irrompem sob a 

forma de gargalhadas, um riso Figura 08. Papa ri com jovem durante cerimônia (Anexo B, 2015). 
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mais vigoroso e exagerado. A jovem que já estava sorrindo ao responder a pergunta do Papa 

continua rindo responsivamente ao riso do pontífice, conforme visualizamos na Figura 08. 

Assim, temos diversos risos que se constituem como enunciados no vídeo (Papa ri com jovem 

durante cerimônia, Anexo B, 2015), confirmando que a cada enunciação o riso se torna outro 

enunciado.  

O riso da jovem fiel é bastante intenso e não se limita a materializar o riso no rosto. 

Dessa forma, podemos afirmar que não é apenas o rosto que ri, mas o corpo ri. O corpo 

também demostra a intensidade do riso, pois a jovem ao rir inclina a cabeça para trás num 

gesto que intensifica a forma do riso que emerge. Já o Papa é um pouco mais contido, 

contudo, ainda podemos analisar que seu corpo também ri ao verificarmos um balançar de seu 

corpo e o riso enunciativo que irrompe sob a materialidade de uma gargalhada confirmada 

pela abertura maior de seus lábios. Possivelmente, essa demonstração um pouco mais contida 

do Papa se deve ao fato de ocupar a posição de autoridade eclesiástica que subjetiva a ordem 

do discurso religioso, que apesar de permitir o riso ainda tenta controlar sua emergência. No 

entanto, o Papa Francisco, diferente de outros sujeitos que ocuparam tal posição, como o Papa 

anterior Bento XVI que era considerado sério e formal, é conhecido por ser favorável a 

manifestações de alegria e de carinho com os fiéis católicos.  

Rir com a jovem demarca mais uma vez essa mudança em relação ao discurso 

religioso que se aproxima dos enunciados voltados para saberes acerca da importância de 

demonstrar felicidade como modo de exercício de poder sobre os fiéis. De acordo com 

Foucault (2010, p. 8), o exercício do poder é aceito porque “ele não pesa só como uma força 

que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz 

discurso”. O riso, na ordem do discurso religioso na atualidade, pode ser positivo, entretanto, 

na deve haver um equilíbrio e os risos exagerados podem ser mal vistos, como averiguamos 

em Criança ri durante programa religioso (Anexo A, 2014). O riso, como enunciado não 

verbal,  

 
tem uma existência dentro de um conjunto de signos permitindo que as regras e as 

formas que a gerem a atualize, considerando-a, primeiro de tudo, como uma 

existência singular, e esse é o ponto a ser destacado, que não se confunde com a 

mesma existência de um grupamento de signos que caracterizam a língua 

(MILANEZ, 2013, p. 247).  

 

Assim, cada riso é um acontecimento e sob o aspecto discursivo o riso pode 

controlar o exercício da função enunciativa, uma vez que a jovem cristã pode enunciar o riso 

de modo mais intenso do que o Papa e, ao mesmo tempo, o Papa ri para adequar-se aos 
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discursos do século XXI que valorizam o riso. Ao analisar esses risos enunciativos 

reconhecemos diversas evidências que reforçam nossa tese acerca do riso como enunciado 

semiológico não verbal que gera sentidos dentro de determinadas situações, como, por 

exemplo, elementos marcados no rosto, no corpo e nos gestos do sujeito que constroem a 

materialidade do riso.  

Os risos trocados entre os interlocutores suscitam a irrupção de outro enunciado não 

verbal: o abraço, que por sua vez pode ser interpretado como modo de intimidade e carinho 

entre os sujeitos. O riso é compreendido pela garota como uma forma de aproximação e, em 

decorrência disso, ela abre os braços em um gesto que convida o Papa para um abraço. Porém, 

não está na ordem do discurso que o Papa abrace os fiéis, pois a posição sujeito que o ele 

ocupa delimita certo distanciamento com os interlocutores. Todavia, ao rirem e conversarem 

esse distanciamento é silenciado, ainda mais porque partiu do Papa a interação que resultou 

no riso entre eles. Dessa forma, o abraço é uma atitude responsiva em relação ao diálogo e ao 

riso que acabaram de irromper. Ao congratular-se com o Papa a jovem se sente confiante para 

abraçá-lo, considerando-se. Temos uma quebra no protocolo eclesiástico promovidos pelo 

riso seguido do abraço. Esses dois enunciados são, portanto, formas de resistência ao discurso 

religioso formal e sério próprio das cerimônias oficiais. 

Após rir com o Papa e abraçá-lo, a garota se encaminha ao microfone e o teor do 

diálogo é revelado a respeito de futebol reafirma o carácter informal que o pontífice deseja 

atribuir ao encontro com os jovens, reafirmando o discurso de renovação de algumas tradições 

da Igreja como a exigência da sobriedade. Como vimos no segundo capítulo, a Igreja tem uma 

capacidade de adaptar-se aos valores sociais para tentar preservar sua força e como a 

juventude não seria diferente. Há uma preocupação da Igreja em mostrar-se atualizada para 

que os jovens não deixem a religião por considerá-la retrógrada. Os aplausos e gritos dos 

jovens demonstram aprovação aos enunciados observados de longe. Vibram, ao verem a 

garota brasileira rir e logo em seguida verem o abraço entre a jovem e o Papa, o aplauso 

(outro enunciado não verbal) confirma que a juventude tende a ser mais irreverente e mostra-

se representada com as atitudes simpáticas do pontífice. A reação dos jovens presentes no 

evento é uma atitude responsiva que interpretam de modo positivo a interação entre o 

sacerdote e a fiel católica. 

Acerca do tema do texto verbal enunciado entre os interlocutores, que é o futebol, 

entendemos que há um deslocamento de um enunciado da FD esportiva para a FD religiosa. 

Esse tema da enunciação do Papa tem a finalidade de aproximar-se da jovem brasileira 

interpelando-a acerca de um tema que pode ser familiar a ela, visto que há uma rivalidade que 
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constitui o discurso futebolístico entre Brasil e Argentina e sabe-se que o Papa Francisco é 

argentino. Todavia, o tema da enunciação entre eles, que é o futebol, chama menos a atenção 

do que o riso vigoroso tanto do Papa e o abraço entre ele a jovem católica. Quando temos a 

ciência do tema do diálogo que motiva o riso, não há uma mudança do efeito de descontração 

e alegria e até de certo exagero do riso. Isso quer dizer que o riso e o enunciado verbal são 

materialidades diferentes que constituem a linguagem. Percebe-se, desse modo, o valor 

enunciativo que o riso tem como signo na linguagem.  

Destacamos no vídeo a presença do padre que auxilia o Papa e que enuncia um riso 

discreto ao observar a interação entre o pontífice e a garota. O efeito de sentido do riso do 

padre demonstra tanto uma satisfação ao participar desse breve momento de descontração e 

bem como uma receptividade positiva à irrupção do riso. Há uma contraposição à 

receptividade do riso pelos adultos que presenciaram o garoto rindo em Criança ri durante 

programa religioso (Anexo A, 2014). Cremos que a receptividade positiva do riso deve-se às 

condições de produção, pois no caso do riso do Papa trata-se de um encontro com jovens e a 

irrupção do riso do garoto atrapalha a oração. Outro fator que interfere na receptividade do 

riso é a posição sujeito, já que a criança tem pouca autonomia e o Papa é uma autoridade 

eclesiástica e, portanto, não há alguém que possa repreendê-lo. Então, o riso do padre 

observador emerge em aprovação à interação a que assiste bem como pode relacionar-se com 

o tema da comunicação entre o Papa e a jovem.  

A situação em que o Papa ri juntamente com a garota chamou a atenção da 

imprensa à época, justamente por se tratar da figura do Papa, fato que suscitou diversos 

enunciados
22

 a respeito do acontecimento e da emergência desse riso em meio à cerimônia. A 

imagem positiva do Papa Francisco diante da sociedade faz funcionar a rede de imagens 

envolvendo o discurso religioso. De modo intericônico, podemos mencionar que a imagem de 

Papa Francisco remete à imagem de João Paulo II, outro Papa conhecido por ser espirituoso e 

cordial com os fiéis que se aproximavam dele. As imagens desses sujeitos religiosos 

constroem a memória discursiva por meio de enunciados positivos porque remetem a vozes de 

autoridade eclesiásticas que se mostram de modo mais simpático por meio de gestos de 

simpatia e de carisma, gestos que contrastam à recorrente seriedade que constitui a FD 

religiosa.  

 

 

                                                           
22

 Notícia a respeito do fato pode ser encontrada em: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2015/08/11/pensei-que-so-ia-cumprimenta-lo-diz-brasileira-que-fez-papa-gargalhar.htm. 
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3.1.3 O riso do Padre 

Em Entrevista com Padre Fábio (Anexo C, 2014) também há referência ao 

discurso religioso por tratar-se de uma entrevista com o sujeito que ocupa a posição de padre, 

isto é, uma posição institucional em que alguém fala em nome da Igreja e representa os 

valores sociais e históricos. O dado que coletamos é um trecho do programa „The Noite‟, da 

emissora SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) e trata-se de uma entrevista realizada em 

2014 por Danilo Gentili. O vídeo foi publicado no canal oficial do programa no site You 

Tube. O entrevistado é o Padre Fábio de Melo, sujeito cuja missão é evangelizar e, para tanto, 

costuma participar de programas televisivos cantando suas canções sacras que constam em 

seus CDs. É comum vê-lo sem usar os trajes formais característicos da posição sujeito que 

ocupa. Além disso, o Padre Fábio costuma utilizar redes sociais e tem milhares de 

seguidores
23

 que o admiram justamente pelo fato de não apresentar o estereótipo de Padre que 

seria um sujeito sério e guardião irrepreensível da moral e bons costumes pouco dado ao riso 

e às brincadeiras. É possível encontrar diversos vídeos em que o Padre aparece brincando, 

fazendo teatros e contando experiências humorísticas que se voltam para o humor. 

Sobre esse dado, vale ressaltar que uma FD está associada a outras e os discursos de 

uma dada FD não irrompem em um meio isolado, pois os discursos relacionam-se num 

complexo e ininterrupto jogo enunciativo. Por isso, o discurso religioso não emerge apenas 

em condições estritamente sagradas, como é o caso deste dado que ora analisamos. Assim, a 

enunciação do Padre emerge em conjunto com a FD relacionada ao entretenimento televisivo 

que é voltado para o humor. Novamente, ressaltamos que essas condições de produção 

reafirmam a tentativa de a Igreja se adaptar aos anseios sociais que apoiam em saberes que 

visam à busca da felicidade e do divertimento nas diversas situações sociais, incluindo 

aquelas voltadas para a religião.  

Na entrevista, Pe. Fábio se intitula um evangelizador. Isso remonta à ideia de 

renovação da Igreja e de aproximação com os jovens, que podem ser resistentes às religiões, e 

atrair novos fiéis, visto que as estatísticas
24

 afirmam que houve queda em relação ao 

quantitativo de sujeitos que se declaram católicos. Essa queda nos números remete à 

possibilidade de declínio do poder exercido pela Igreja e consequente queda na arrecadação 

financeira que conduzem à criação dessa nova posição sujeito: o Padre cantor missionário, 

que não pastoreia paróquias e reza poucas missas, pois incumbe-se de transmitir os valores da 

                                                           
23

 Sobre a popularidade do Padre Fábio de Melo conferir: 

http://g1.globo.com/fantastico/videos/t/edicoes/v/padre-fabio-de-melo-ganha-fas-em-redes-sociais/4864004/. 
24

 Conferir as estatísticas sobre a temática: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,igreja-catolica-tem-queda-

recorde-e-perde-465-fieis-por-dia-em-uma-decada-imp-,893778. 
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Igreja nas diversas esferas sociais e representa um movimento eclesiástico em busca de fiéis 

cristãos. Trata-se de uma estratégia de resistência do discurso religioso frente aos discursos 

que tentam silenciar as religiões e, por conseguinte, esvaziam os templos e cofres da Igreja.  

Não apenas as canções, as aparições em diversas mídias, a simpatia de Pe. Fábio e, 

sobretudo, o riso enunciado por esse sujeito ajudam a descontruir o discurso sisudo da Igreja e 

faz emergir imagens positivas da religião no meio social que povoam a memória discursiva e 

faz funcionar a rede intericônica que na qual podemos relacionar a imagem de Pe. Fábio à 

imagem de Papa Francisco como vozes de autoridade da Igreja que constituem o discurso 

religioso no qual o riso emerge. A aparição de Pe. Fábio no programa de cunho humorístico 

reforça essa tentativa da Igreja de integrar-se ao riso e a imagem de felicidade que se deseja 

atrelar à religião cristã. Constrói-se uma memória discursiva para os sujeitos que silenciam o 

exagero da seriedade em períodos históricos anteriores, conforme Minois (2003).  

Todavia, por se tratar de um sujeito que ocupa posição de sacerdote da Igreja a ser 

entrevistado, o apresentador faz um alerta aos demais integrantes do programa, enunciando 

dizeres acerca da necessidade de manter atitudes de respeito em relação à posição eclesiástica 

que ocupa. Esse enunciado proferido reforça a sobriedade com que são tratadas as questões 

sagradas e o zelo que a Igreja e seus representantes têm por essa imagem de sobriedade que 

parece ser uma regularidade relacionada à FD religiosa. O Pe. Fábio adentra ao auditório e 

distribui alguns sorrisos cordiais para o público presente. Podemos dizer que esses risos são 

protocolares e são enunciados pelo sujeito que deseja mostrar-se simpático e cordial com os 

outros. Esse tipo de riso constitui a memória discursiva dos sujeitos e integra a rede de 

imagens que, por conseguinte, remete-nos à intericonidade (COURTINE, 2013b) que permite 

a interpretação do riso enunciado como um riso cordial. 

Após se sentarem, o apresentador Danilo agradece a presença do sacerdote e pede a 

bênção, costume dos fiéis católicos frente ao sujeito que ocupa uma posição hierarquicamente 

superior a um fiel. Esse gesto também mostra respeito ao sujeito religioso considerado como 

dotado de poder para abençoar os outros. Nesse momento, o Pe. Fábio profere o enunciado 

verbal abençoando Danilo, que enuncia enfaticamente um “Amém” e quase simultaneamente 

irrompe um riso na face do Padre. O riso do Padre não é mais aquele de simpatia e 

cordialidade, mas produz sentido de estranhamento e surpresa diante da atitude do 

apresentador, porque não estão em um ambiente em que se espera esse pedido, que pode ser 

mais restrito a encontros religiosos. O estranhamento do padre irrompe por meio do riso, que 

emerge com efeito de desacreditar da sinceridade do interlocutor. Desse modo, todo o ritual 

de pedir bênção ao Padre tem efeito de uma ironia devido às condições de produção do 
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programa serem relacionadas ao humor e serem uma forma de desconstruir o valor sagrado do 

gesto de abençoar. O riso do Pe. Fábio nessas condições já é outro enunciado, um novo 

acontecimento. Assim, de acordo com os postulados foucaultianos, a materialidade do 

enunciado é repetível, porém seus efeitos em cada irrupção são outros (FOUCAULT, 2009a).  

Ainda, o riso que irrompe nessas condições de produção, remete ao equívoco constitutivo do 

enunciado sobre o qual Pêcheux reflete (1990c), que produz efeitos de sentido a cada 

irrupção.  

A entrevista começa com perguntas a respeito das canções do último CD gravado 

pelo sacerdote que remete a Jerusalém e também aos conflitos violentos que ocorrem nesse 

território. Nesses momentos temos os enunciados voltados para a FD religiosa que mantém o 

tom sóbrio que se espera ao se tratar das temáticas sacras. No sexto minuto do vídeo, Danilo 

amplia a temática, referindo-se aos atos realizados pelos integrantes do grupo Estado 

Islâmico
25

. O Pe. Fábio, que se mostrava a favor do diálogo na resolução de conflitos, afirma 

que “Não há tolerância com uma situação dessas”. Diante do enunciado do Padre, Danillo 

indaga “Então, é bala mesmo, Padre?”. Constrangido, Pe. Fábio ri e percebe que foi pego em 

contradição. A contradição remete ao equívoco constitutivo do enunciado, conforme Pêcheux 

(1990c). O riso demonstra desconforto diante da afirmação de Danilo, dado que, ocupando a 

posição de sacerdote representante da Igreja, os valores religiosos como os mandamentos „não 

matarás‟ e „amarás ao 

próximo‟, mesmo em relação 

ao inimigo, vão em direção 

oposta à proposta do 

apresentador de aniquilar o 

grupo islâmico. O riso do Pe. 

Fábio é mais intenso do que 

aqueles risos enunciados nos 

momentos anteriores da 

entrevista e assemelha-se a 

uma gargalhada, como vemos 

na Figura 09 relativa ao vídeo. Podemos afirmar que não só a produção de sentido do riso é 

diferente em cada enunciação, mas também sua forma, ou melhor, sua materialidade.  

                                                           
25

 O Grupo Estado Islâmico é conhecido na atualidade por seus atos considerados violentos e pela propagação de 

enunciados intolerantes quanto à religiosidade de outros povos. São acusados de cometerem assassinatos e de 

transmitirem essas imagens ao mundo objetivando a defesa de sua fé. 

Figura 09. Entrevista com Padre Fábio (Anexo C, 2014). 
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Tal como demonstra Bakhtin (1999) ao discorrer acerca da ambivalência do riso 

carnavalesco, podemos afirmar que o riso de Pe. Fábio exerce duas funções, porque, além de 

demonstrar o constrangimento do sacerdote, também evidencia que há temas interditados para 

o sujeito representante da Igreja. Vale destacar que essa interdição se mostra por meio do riso 

e por meio do enunciado verbal “eu não posso dizer...”, isto é, as materialidades verbal e não 

verbal caminham juntas na construção dos sentidos. Outro sentido do riso de Pe. Fábio 

relaciona-se à responsividade do riso, pois esse riso se direciona ao apresentador a fim de 

refutar a proposta de violência proferida pelo enunciado verbal. O enunciado tem suas 

margens povoadas por outros enunciados que respondem, confirmam, complementam ou 

refutam os demais enunciados (FOUCAULT, 2009a).  

O riso que se direciona a Danillo é uma forma de resistência à indagação do 

apresentador e essa resistência se evidencia tanto pelo enunciado não verbal tanto pelo 

enunciado verbal que antecede o riso. Vale ressaltar, novamente que a ambivalência do riso 

produz diversos sentidos, possibilitando interpretações para esse enunciado, que ao irromper é 

raro, mas é capaz de remeter a outros discursos e outros enunciados devido ao seu acúmulo. 

Ainda sobre esse riso de Pe. Fábio, salientamos que esse enunciado não emerge 

apenas no rosto porque o corpo também ri. O Padre ao rir inclina-se para frente, 

demonstrando a intensidade do riso bem como o desconforto com a proposição do 

apresentador. Contudo, logo que o riso cessa, o sujeito recompõe sua postura, senta-se 

novamente e continua sua fala de modo controlado e sóbrio. Lembramos que o riso em 

momentos anteriores eram relegados a momentos de caos e desordem para que, em seguida, a 

ordem fosse restabelecida (MINOIS, 2003). Esse movimento do riso é perceptível nessa 

situação: após um momento de controvérsias, por meio do riso, o sujeito retoma o controle do 

exercício da função enunciativa.  

Uma característica importante para o enunciado de acordo com Bakhtin (2003) é o 

acabamento. O riso de Pe. Fábio apresenta-se com certo acabamento, pois esse enunciado tem 

uma duração e desempenha a função de demonstrar, de modo responsivo, que a condução 

dada à entrevista acerca do tema, envolvendo o grupo islâmico, causa desconforto no 

sacerdote. Para resolver a situação de conflito imposto pelo enunciado do entrevistador, Pe. 

Fábio modifica a condução da entrevista a partir do riso e afirma não saber como resolver esse 

tipo de conflito e apregoa que devemos ter paz com o seu próximo. Verificamos que há nesse 

desconforto indícios que o sujeito Padre é subjetivado pelo discurso religioso, mas o 

enunciado que profere é passível de equívocos (PÊCHEUX, 1990c) a produção de sentido não 

pode ser controlado. Ao tentar silenciar que uma possível solução seria a extinção do grupo, o 
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riso e o enunciado verbal materializados pelo Padre acabam por reforçar seu posicionamento 

contraditório que demonstra intolerância em relação ao grupo islâmico e às suas práticas 

consideradas radicais.  

Sobre o tema do riso constrangido de Pe. Fábio vale destacar que a história da 

Igreja remete a ações violentas em períodos anteriores, nos quais ocorriam, por exemplo, as 

Cruzadas que objetivavam a manutenção do poder da Igreja. Assim, as mortes em nome de 

Deus poderiam ocorrer, uma vez que desafiar a Igreja era desafiar o sagrado. Percebemos que 

a Igreja hoje prega a valorização da vida e essa mudança discursiva pode ser analisada como 

uma forma de biopoder, pois na atualidade o discurso religioso visa a preservar a vida dos 

sujeitos para que a Igreja mantenha e amplie seu exercício de poder no corpo social. Desse 

modo, não é a morte que simboliza o poder da Igreja, mas a quantidade de sujeitos que se 

agregam à religião cristã-católica. O direito de morte, como estratégia do poder soberano, ou 

neste caso como uma estratégia do poder eclesiástico, dá lugar ao discurso de valorização da 

vida dos sujeitos, conforme proposta de Foucault (1988). As estatísticas que divulgam o 

percentual da população que é adepta de cada religião no Brasil, por exemplo, são ferramentas 

para medir o poder e a influência da Igreja na sociedade. Portanto, valorizar a vida e pregar 

contra a violência ou o aborto visam a arrebanhar sujeitos que se filiem a esses discursos 

vinculados à Igreja.  

Ao longo da entrevista, Pe. Fábio se envolve em algumas questões humorísticas e, 

por vezes, enuncia piadas ou frases com efeito de humor que provocam a irrupção do riso nas 

faces do apresentador e do público. Podemos examinar, por exemplo, uma cena que ocorre ao 

final da participação do sacerdote no programa, após a simulação de exorcismo de um boneco 

de gato. Nesse momento, o Padre faz referência ao animal objeto do exorcismo como “gato 

maconhado” e o público não apenas ri, mas também aplaude a atitude humorística do sujeito. 

Entendemos que o humor está na ordem do discurso do programa de entretenimento e essas 

condições de produção permitem ao sujeito Padre enunciar frases humorísticas bem como 

presenciar a brincadeira que envolve o ato sacramental de exorcismo e essas atitudes não são 

vistas pelos interlocutores presentes como atitudes condenáveis, pois são interpretadas como 

gestos de extrapolação do discurso religioso ao qual o Padre se filia. 

Ao estudar o carnaval, Bakhtin (1998) e Minois (2003) afirmam que a Igreja 

condenava as brincadeiras e as zombarias que causavam o riso quando os sujeitos utilizavam-

se de simulacros de rituais sagrados, contudo, a Igreja passa tolerar o riso durante as 

festividades para que, em momento posterior, voltasse a manter a ordem social e o exercício 

de poder sobre a sociedade. Vemos que a aceitação e até utilização do riso e de situações que 
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causam o riso são toleráveis na atualidade, entretanto há limites, isto é, observar a cena de 

exorcismo do gato e rir dela não equivale a realizar o sacramento durante o programa, o que 

poderia acarretar algum tipo de sansão punitiva ao sacerdote. Por isso, Pe. Fábio não participa 

efetivamente da brincadeira e é outro sujeito presente na plateia que está fantasiado de padre o 

encarregado de praticar o falso exorcismo. Então, a ordem do discurso religioso assimilou o 

riso, mas ainda há controle sobre esse enunciado em relação à sua irrupção nessa FD. Isso 

quer dizer que o exercício da função enunciativa do sujeito padre é controlada pelas regras da 

FD religiosa. 

 

3.2 O riso no discurso político 

As irrupções do riso nas diversas esferas discursivas são múltiplas e vemos essa 

manifestação intensa também no discurso político, como se verifica nos dados que analisamos 

que compreendem enunciações em debates, em discursos oficiais ou em entrevistas em que 

estejam presentes sujeitos ocupando a posição de político. Vale destacar que nas décadas de 

1980 e de 1990 os materiais de divulgação como os chamados “santinhos
26

” com propagandas 

de políticos materializavam os rostos desses sujeitos de forma séria, o que conferia ao 

candidato uma pretensa responsabilidade devido à valorização do sério nesse período. 

Entretanto, a partir dos anos 2000, vemos uma crescente valorização do riso no meio político 

e até mesmo as fotografias de autoridades como presidentes, governadores e prefeitos que 

ornamentam as repartições públicas mostram esses sujeitos políticos rindo. Na atualidade da 

FD política o sério tem efeito negativo, relacionado, possivelmente, à antipatia, à arrogância 

e/ou à prepotência de tais figuras públicas, de outro lado, o riso tem valor positivo e pode 

produzir sentido de simpatia e de cordialidade. Contudo, não são apenas esses os efeitos da 

irrupção do riso, pois esse enunciado emerge em materialidades diversas e desempenha 

funções em cada enunciação, conforme discutimos a seguir. 

Inferimos também, a partir da leitura de Minois (2003), que dentre as razões para os 

políticos se apresentarem como sujeitos sérios está a herança de discursos religiosos, uma vez 

que, em períodos anteriores, a Igreja outorgava os governantes, o que lhes conferia 

credibilidade. Para tanto, o sujeito deveria adequar-se às normas voltadas para o sério 

relacionadas ao discurso religioso, porém, Minois (2003) afirma que alguns governantes 
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 O vocábulo “santinho” refere-se ao panfleto que veicula propaganda eleitoral cuja materialidade é constituída 

pelo retrato do candidato e número para votação ao cargo público. O termo “santinho” retoma um costume da 

Igreja Católica que distribuía pequenos panfletos relacionados às imagens sagradas e a orações cujo objetivo era 

o evangelismo.  
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resistiam à seriedade e permitiam, por exemplo, a participação de Bobos da Corte nas 

decisões políticas.  

Desse modo, observamos uma mudança discursiva acerca do riso que hoje é 

valorizado pela sociedade na política. No que tange à política, conforme Minois (2003) e 

Bremmer Roodenburg (2000), a sociedade era pouco propensa ao riso, isto é, a regularidade 

relacionada às regras de formação dessa FD evidenciam que o riso poderia ser sinônimo de 

pouco respeito ou demonstração pública de incompetência, salvo se irrompesse em condições 

específicas, tais como aquela que relatamos anteriormente envolvendo o Bobo da Corte. 

O riso como gesto enunciativo desempenha funções e produz sentidos ambivalentes 

em cada situação enunciativa, conforme afirma Bakhtin (1999) em seus estudos acerca do 

riso. Dado isso, a noção foucaultiana de enunciado e de acontecimento nos quais nos 

embasamos permitem pensar que cada riso, emergindo em dadas condições, é um 

acontecimento único que envolve tanto a singularidade quanto a dispersão de sentidos. Vale 

ressaltar que a emergência do riso como enunciado remete-nos à raridade dos enunciados na 

rede discursiva (FOUCAULT, 2009a) e às regras de formação de cada campo discursivo, pois 

dentre todas as possiblidades que constituem o arquivo irrompeu o riso como materialidade. 

Ao mesmo tempo, esse riso enunciativo que irrompe tem capacidade de acúmulo discursivo, 

pois, por meio do riso evocamos discursos, saberes e poderes em uma da FD. Procuramos, por 

meio das análises dos dados, cujo foco é a FD política, evidenciar as regularidades e 

descontinuidades acerca dos risos que irrompem, com destaque para descrição da posição 

sujeito ocupada no momento da enunciação e dos enunciados que o precedem e o sucedem, 

verificando as relações entre os nós na rede enunciativa.  

 

3.2.1 O riso no debate 

Em Risos no debate eleitoral presidencial (Anexo D, 2014), visualizamos trechos 

do debate presidencial organizado pela Rede Globo de Televisão e transmitido em outubro de 

2014, durante o 2º turno das eleições presidenciais. O vídeo foi publicado site You Tube. 

Selecionamos o primeiro e terceiro blocos do debate para a análise, pois nesses momentos os 

candidatos fazem perguntas uns aos outros e nos demais blocos temos a participação de 

eleitores indecisos que fazem perguntas aos candidatos. Os sujeitos presentes ao debate são os 

políticos Aécio Neves e Dilma Rousseff, que representam não apenas a classe política em um 

programa televisivo, mas também ocupam uma posição institucional de representantes de seus 

partidos políticos, Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e Partido dos 

Trabalhadores (PT) que caracterizam ideais de governo opostos.  
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Diante disso, podemos afirmar que os dois sujeitos representam, também, distintos 

segmentos de gênero, uma temática debatida na sociedade atual que diz respeito, entre 

diversas questões, à luta das mulheres para alcançar direitos iguais aos homens. Por isso, os 

enunciados que se materializam, sejam verbais ou não verbais, são relacionados tanto às 

posições sujeito ocupadas pelos enunciadores em relação à política, quanto ao fato de Dilma 

ser a primeira e atual presidente do Brasil e ser candidata à reeleição. Isso posto, é possível 

perceber que o candidato Aécio Neves enuncia risos com maior frequência, em contraposição 

a Dilma, que é adepta a poucos risos o que constrói a imagem de uma mulher séria e, por 

vezes, pode ser interpretada como figura antipática. Sua seriedade ratifica a imagem de 

mulher forte e destemida que deseja construir, o que pode ser entendido pelo eleitor como 

sinônimo de responsabilidade e competência.  

Todavia, vale lembrar que o debate eleitoral é um confronto pelo cargo executivo 

de maior relevância no Brasil. Então, é o momento para o enfrentamento de ideias e de 

posicionamentos, por isso, não se espera uma conversa amigável e povoada por risos 

simpáticos e constantes entre os interlocutores. Os risos que emergem desempenham funções 

específicas na enunciação, conforme discutimos adiante.  

É importante analisar também a posição que cada sujeito ocupa e a imagem que ele 

deseja transmitir. Ocupando a posição de candidato político, espera-se que o riso tenha a 

função de demonstrar cordialidade, simpatia entre outros efeitos mais comuns. Os risos de 

Dilma e de Aécio são programados e durante o período eleitoral apresentam funções e 

constroem sentidos que podem ser interpretados como forma de demonstrar que eles são 

políticos competentes e receptivos aos eleitores, construindo uma imagem positiva na 

memória discursiva do corpo social. 

Por se tratar do último debate entre os candidatos, a seriedade predomina durante os 

momentos de discussão. Os sujeitos se abstêm de enunciar risos e somente após três minutos 

de iniciado o debate emerge o primeiro riso mat  erializado no rosto de Dilma como forma de 

minimizar o lapso ao articular o vocábulo “estarrecida”. De outro lado, o riso também denota 

certo incômodo e indignação diante das acusações proferidas pelo adversário acerca do modo 

como sua campanha eleitoral estava sendo conduzida. Assim, o riso emerge novamente 

reforçando sua característica de ambivalência, de acordo com os estudos de Bakhtin (1999). 

Igualmente, inferimos que esse pequeno riso também pode ser interpretado como uma forma 

responsiva às acusações enunciadas pelo adversário e cuja finalidade é resistir ao exercício de 

poder evidenciado pelo adversário, constituindo a rede de Micropoderes (FOUCAULT, 

2010). Essa forma de resistência pode ser analisada não apenas pelo riso, mas em conjunto 
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com o enunciado verbal que emerge em conjunto com o riso quando a candidata se mostra 

indignada.  

No décimo quinto minuto do vídeo, ao responder a pergunta de Aécio acerca de 

empréstimos do BNDES
27

 (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) 

direcionados a Cuba, Dilma enuncia outro riso. Nessas condições de produção e relacionado a 

outros enunciados e conhecimentos acerca da estrutura administrativa do governo federal, o 

riso enunciado por Dilma já é outro, isto é, a materialidade do riso pode repetir-se, mas a 

enunciação é única, é um acontecimento, de acordo com a proposta de Foucault (2009a). Isso 

posto, seus efeitos e funções também são outros. Esse riso enunciativo emerge com a 

finalidade de corrigir Aécio quando ele refere-se ao Ministério do Desenvolvimento 

Econômico e Dilma afirma, em tom irônico, que o candidato se engana, pois a denominação 

correta é Ministério do 

Desenvolvimento da Indústria 

e do Comércio. O riso irônico 

enunciado por Dilma, 

conforme vemos na Figura 10, 

não apenas corrige, mas 

zomba do erro cometido pelo 

adversário. Assim, Dilma não 

só diminui o adversário, mas 

coloca-o em uma posição 

inferior como um sujeito que 

não domina o saber acerca da 

estrutura ministerial do poder executivo federal. Ao mesmo tempo, o riso a eleva Dilma a uma 

posição superior, como o sujeito que detém o saber e, por conseguinte, é uma forma de 

exercício de poder sobre Aécio. O exercício de poder, portanto, funciona na materialização do 

riso de Dilma. 

No vigésimo segundo minuto, Aécio faz considerações acerca do tema inflação. 

Nesse momento, ao referir-se à resposta da adversária, ele enuncia um riso ao afirmar que a 

fala de Dilma é confusa. O riso de Aécio visa novamente a zombar de sua adversária como 

forma de ridicularização acerca do enunciado que acabara de proferir. Analisamos esse riso é 

uma atitude responsiva ao riso anterior que funciona como uma estratégia de poder sobre 
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 Conferir em: http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos. 

Figura 10. Riso de Dilma em Risos no debate eleitoral presidencial 

(Anexo D, 2014). 
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Dilma, tentando colocá-la em uma posição de inferioridade. E o riso de Aécio continua a 

emergir, quando confronta o enunciado da adversária que afirma ser uma conquista dos 

governos petistas o controle da inflação, pois para Aécio o êxito no controle da inflação é 

atribuído à criação do Plano Real. Dessa maneira, não só o enunciado verbal proferido por 

Aécio responde ao enunciado de sua adversária política, mas o riso também é uma resposta de 

desconsideração à enunciação de Dilma. Nesse caso, o riso constitui-se como elo na cadeia de 

comunicação, refutando de modo respons  ivo o enunciado anterior, conforme Bakhtin (2003). 

Ao final da primeira parte do debate, a partir do vigésimo quinto minuto de vídeo, o 

candidato Aécio começa a responder um questionamento de Dilma acerca do Programa 

Educacional PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
28

). 

Ao fazer o questionamento, Dilma afirma que os governos do PSDB criaram poucas unidades 

de Escolas Técnicas e, naquela época, Aécio era líder do governo no Congresso Nacional. Ao 

iniciar sua resposta, já vemos o riso progressivamente se materializar na face de Aécio que 

começa a corrigi-la, afirmando que naquele momento desempenhava a função de líder do 

PSDB. Diante dessa correção ouvimos Dilma enunciar “Dá no mesmo” e profere esse dito 

com um riso no rosto, a fim de minimizar o engano cometido. O riso de Dilma é uma forma 

de resistência. A resposta de 

Aécio, em conjunto com um riso 

constante em seu rosto é “Mais 

ou menos, candidata, para quem 

não conhece o Congresso 

Nacional talvez sim, mas é muito 

diferente”. O riso de Aécio 

produz sentido de ironia, 

conforme vemos na Figura 11. 

Diante do enunciado de Aécio, 

seus apoiadores presentes na 

plateia enunciam gargalhadas e aplaudem a resposta do candidato. Os apoiadores de Dilma, 

por sua vez, vaiam o enunciado de Aécio com forma de condenar a conduta do candidato e de 

resistir a essa estratégia de poder. Verificamos nessas enunciações risos que emergem em 

conjunto com enunciados verbais e formam com eles uma rede enunciativa, na qual risos 
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 Conferir em: http://portal.mec.gov.br/pronatec. 

Figura 11. Riso de Aécio em Risos no debate eleitoral 

presidencial (Anexo D, 2014). 
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respondem e suscitam enunciados verbais e não verbais. O riso, portanto, é um nó na rede 

discursiva e devemos nos atentar para a importância desse enunciado. 

A estratégia de Aécio é relembrar enunciados a respeito da pouca experiência de 

Dilma em disputas por cargos políticos e também a pouca experiência no exercício de 

mandatos eletivos, o que pode desqualificá-la para o exercício do cargo de Presidente da 

República. Afirmar que Dilma não diferencia os cargos de líder do governo e líder do partido 

é uma forma de exercício de poder, pois afirma que ela não detém esse saber. Saber e poder 

estão inter-relacionados, visto que, quem detém saber exerce poder (FOUCAULT, 2010). Os 

enunciados verbais produzidos por Aécio e Dilma, bem como os risos, aplausos e vaias 

compõem a rede discursiva, são nós da rede. O enunciado de Aécio, como estratégia 

discursiva, suscita o riso de parte da plateia que é, desse modo, uma atitude responsiva. Além 

disso, o riso que emerge na plateia, proveniente de diversos sujeitos, tem maior volume e 

chama a atenção de quem assiste ao debate, pois esse enunciado chega a atrapalhar o 

andamento do debate. A vaia que se materializa em seguida é tanto uma resposta ao 

enunciado de Aécio quanto ao riso enunciativo que irrompeu entre os apoiadores do 

candidato. A vaia é um enunciado que resiste ao exercício de poder do riso. 

O riso que irrompe na plateia assemelha-se à estratégia dos romanos, que 

utilizavam o riso como estratégia de convencimento do público (BREMMER; 

ROODENBURG, 2000). Os autores não definem se o orador ria ou causava o riso nos 

interlocutores, mas o fato é que o riso exerce a função de derrisão nessas condições de 

produção, porque esse riso enunciativo tanto de Aécio quanto plateia não apenas zomba da 

candidata, mas visa a demolir sua posição. De acordo com Bonnafous (2003, p. 37) a derrisão 

caracteriza-se pela agressividade associada ao riso e, por vezes, ao humor, constituindo-se 

como “numerosos procedimentos discursivos que visam desqualificar o outro por meio do 

ridículo”. A derrisão é um modo agressivo de rir ou fazer rir com a função de ressaltar a 

faceta ridícula do adversário ressaltando suas fragilidades ou insuficiências. Aécio, ao afirmar 

que Dilma não conhece o congresso tenta salientar, dentre os efeitos de sentido produzidos, a 

pequena carreira de Dilma em cargos eletivos, colocando dúvida sua competência para o 

cargo de presidente.  

Ainda sobre a derrisão, Siqueri (2006, p. 34) afirma que “ela ridiculariza ou rebaixa 

o adversário pelo riso por manter uma cumplicidade de saberes discursivos entre aqueles que 

promovem a derrisão e aqueles que riem, o que, em certa medida, livra aqueles que a 

produziram”. Isso posto, a correção sorridente de Aécio e o riso que irrompe em parte da 

plateia composta por seus afiados políticos podem ser interpretados como formas de derrisão 
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na FD política. Assim, a função do riso na FD política não é somente construir uma imagem 

positiva para o político, mas também um modo de exercício de poder baseado em mecanismos 

derrisórios. 

Outra manifestação da derrisão pode ser analisada no minuto trinta e quatro do 

vídeo, quando Aécio, para defender o governador de São Paulo de ser o responsável pelo 

desabastecimento de água no estado acusa Dilma de ser a real responsável pela crise hídrica 

no Estado de São Paulo em meados de 2014, visto que o Estado solicitou a ajuda do governo 

federal e não teria recebido o auxílio. A plateia de correligionários de Aécio novamente ri 

como tentativa de diminuir a candidata Dilma, ridicularizando-a e produzindo o efeito de 

sentido derrisório para a emergência desse riso.  

No minuto trinta e seis, ao debatem ainda sobre a crise hídrica no Estado de São 

Paulo, Dilma busca se defender, alegando que a responsabilidade na gestão das águas é 

estadual e o governo federal faz parcerias, proporcionando o financiamento de projetos 

propostos pelas autoridades estaduais. Dilma continua sua fala e, em tom indignado, afirma 

ser um absurdo a falta de planejamento do governo paulista liderado pelo PSDB. Em seguida, 

pede desculpas e afirma “Eu vou concordar com o humorista José Simão
29

. Vocês estão 

levando o Estado para ter um programa: „Meu Banho, Minha Vida‟”. Dilma retoma a frase 

humorística de José Simão que faz uma paródia do título do programa habitacional „Minha 

Casa, Minha Vida‟ que foi criado pelo governo petista. Ao fazer essa paródia Dilma provoca 

um riso na plateia. Esse riso provocado intencionalmente por Dilma é uma forma de 

resistência (FOUCAULT, 2010) ao quebrar a linearidade de um assunto que não era vantajoso 

e visa a realçar a própria imagem diante da plateia e do telespectador. Novamente, a resposta 

ao riso é a emergência da vaia que é enunciada pelos apoiadores de Aécio.  

É importante avaliar que, diferente de Aécio, que ao tentar zombar ou ridicularizar 

Dilma acaba enunciando diversos risos, Dilma permanece séria, com olhar altivo e olhando 

fixamente para o adversário, construindo uma postura de enfrentamento por meios de gestos 

corporais que visam a demolir os argumentos de Aécio. Por meio da paródia, Dilma outorga 

aos outros a enunciação do riso, construindo um posicionamento que endossa sua seriedade. 

Lembramos que fazer rir como estratégia de convencimento é uma prática que pode ser vista 

na sociedade romana (MINOIS, 2003) e persiste nos dias atuais. Vale ressaltar novamente que 

rir e fazer rir são estratégias discursivas derrisórias que consistem em ridicularizar o outro ou 
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 Sobre a biografia de José Simão conferir: http://www2.uol.com.br/josesimao/biografia.htm. 
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o assunto que está colocado em discussão pelo adversário e, desse modo, desqualificar o que 

foi enunciado pelo adversário.  

Essas materializações do riso identificam uma regularidade na FD política, pois 

podemos observar os sujeitos políticos, no exercício da função enunciativa, riem do 

adversário com a finalidade de ridicularizá-lo, semelhante ao que ocorria no discurso politico 

romano (MINOIS, 2003). A derrisão por meio do riso é, portanto, uma forma de exercício de 

poder, pois diminui o outro e desqualifica seus posicionamentos.  

Ao mobilizar a paródia de José Simão que pertence ao discurso humorístico 

podemos consolidar o entendimento de que as FDs não são unívocas, pois emergem nelas 

discursos e enunciados provenientes de outras FDs. Esses enunciados podem irromper para 

ratificar, contradizer ou conformar um enunciado, conforme Foucault (2009a) e Bakhtin 

(2003). Por isso, cabe a nós descrever as condições de existência do enunciado, isto é, “definir 

as condições nas quais se realizou a função que deu a uma série de signos uma existência, e 

uma existência específica” (FOUCAULT, 2009a, p. 123). Assim, o riso que emerge 

relacionado à FD política irrompe em uma rede enunciativa, em dadas condições de produção 

que dão ao enunciado uma existência única. 

Por fim, para minimizar os efeitos negativos da paródia enunciada por Dilma e do 

riso enunciado pela plateia, Aécio também ri. Seu riso, embora sutil, não irrompe por achar 

engraçada a paródia de Dilma, mas constitui-se como uma obrigação de acordo a posição 

sujeito que ocupa, pois visa a demonstrar que está tranquilo frente a esses enunciados e 

constitui-se como uma atitude responsiva ativa do interlocutor. Logo, temos o riso de Aécio 

que responde tanto ao enunciado verbal de Dilma quanto ao enunciado não verbal proferido 

pela plateia. O riso do candidato também é uma forma de resistência frente ao exercício de 

poder que os enunciados anteriores exercem. No entanto, seu riso tem o efeito contrário ao 

pretendido, pois apesar de tentar mostrar tranquilidade, sua entonação ao proferir o enunciado 

verbal evidencia o nervosismo e a contrariedade por ter sido motivo de riso dos adversários 

políticos presentes. 

Por fim, verificamos que o controle do riso pretendido em diversos períodos 

históricos anteriores objetivava a preservação da ordem vigente e tentava afastar o caos que o 

riso provocava, conforme afirmam Minois (2003), Bremmer e Roodenburg (2003) e Alberti 

(2002). No debate podemos observar, por diversas vezes, que o riso proveniente da plateia 

causa interrupções no andamento do debate e desestabiliza a ordem por transgredir as normas. 

Assim, o riso contesta as normas estabelecidas para o debate e fazem com que o mediador 

precise chamar a atenção dos presentes para então retomar a ordem. Inferimos que o riso 
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exagerado não está na ordem do discurso político, pois se corre o risco de perder o controle. 

Porém, provocar o riso no auditório é uma estratégia discursiva que serve ao exercício de 

poder, pois a desordem que se instala temporariamente visa a desestabilizar a posição sujeito 

do adversário que é alvo do riso.  

Podemos analisar que o riso faz parte de um mecanismo discursivo que visa a 

construir e também a questionar verdades. Vemos que cada candidato cita diversas estatísticas 

e números que apoiam a argumentação, porém, o uso desses números é, por vezes, antecedido 

ou acompanhado por risos que tentam descontruir o que o adversário enunciou e, a partir de 

tal desconstrução, propõe-se outra perspectiva sobre a temática que está sendo debatida. A 

perspectiva formulada pelos escritos foucaultianos veiculam uma noção de verdade baseada 

na negação de que exista „uma verdade‟ e propõe que há vontades de verdade que podem se 

transformar ao longo do processo histórico. De acordo com Gregolin (2007, p. 104),  

 
a vontade de verdade tende a exercer sobre os outros discursos uma espécie de 

pressão, um poder de coerção. Assim, ao propor uma existência de uma vontade de 

verdade, Foucault não a pensa como uma essência a ser descoberta, mas procura 

descrever e analisar modos como a „verdade‟ vem sendo historicamente produzida e 

a função de controle exercido por essa produção.  

 

Diante da afirmação da autora, é perceptível que o discurso político se baseia em 

saberes diversos para tentar convencer o futuro eleitor e o riso também constitui esse 

mecanismo acerca do estabelecimento de verdades. Mediante as considerações que fizemos 

até aqui acerca do riso na FD política, podemos afirmar que, nessas condições, ele 

desempenha diversas funções na enunciação, dentre elas a derrisão e a zombaria que 

propiciam o exercício e poder e de resistência e constitui parte desse mecanismo voltado para 

a construção de verdades que se apoiam em saberes visando o exercício de poder sobre o 

outro. A seguir, analisamos outras enunciações do riso para verificar a regularidade desse 

enunciado na FD política.  

 

3.2.2 O riso na entrevista 

No vídeo Risos em entrevista com candidata à presidência (Anexo E, 2014) temos 

novamente a candidata Dilma Rousseff em uma entrevista concedida à repórter Simone 

Queiroz do SBT. O vídeo foi publicado no site de notícias G1. A entrevista ocorre logo após a 

realização de debate promovido pelo referido canal televisivo e refere-se também ao segundo 

turno das eleições presidenciais e ocorreu na noite do dia dezesseis de outubro de dois mil e 
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quatorze. O objetivo da entrevista era dar oportunidade aos candidatos para avaliarem o 

próprio desempenho durante o debate que acabara de ser encerrado.  

É importante salientar que durante a realização do debate o interlocutor direto é o 

adversário político, pois os debatedores se preocupam em responder perguntas enunciadas 

pelo oponente. Por isso, é possível que haja uma dificuldade do enunciador em pensar nos 

eleitores que estão assistindo ao debate. No entanto, na entrevista temos outras condições de 

produção e outros objetivos discursivos. Desse modo, o candidato tende a falar ao eleitor que 

o assiste, pois os momentos de tensão do debate como verificamos, por exemplo, no vídeo 

Risos no debate eleitoral presidencial (Anexo D, 2014), já se abrandaram. 

Ao ouvir a pergunta da repórter, Dilma enuncia um riso. Esse enunciado tem efeito 

de simpatia, receptividade e cordialidade da candidata em direção aos interlocutores. Esses 

efeitos de sentidos produzidos pelo riso estão associados à posição sujeito de Dilma, que é 

uma candidata visando a conquistar o eleitorado que, por sua vez, espera que ela seja 

simpática e receptiva. Em períodos eleitorais, tentando cativar o possível eleitor, o riso é um 

enunciado necessário visando a uma atitude responsiva por parte do eleitorado na urna. 

Acreditamos que os coordenadores de campanha orientam os candidatos a rirem construindo 

uma imagem de sujeito feliz. De acordo com K. Sousa (2012, p. 46), as pesquisas de Foucault 

sobre o Biopoder evidenciam que os discursos estão voltados para a “ditadura do bem-estar, 

da beleza; é a obrigatoriedade de ser feliz segundo padrões já estabelecidos e definidos”. 

Logo, um dos efeitos de sentido do riso está relacionado a mostrar-se tranquila e o eleitor que 

se filia a esse discurso pode se identificar à imagem da candidata que se mostra sorridente e 

feliz. 

A fala de Dilma prossegue até determinado momento, no qual alega não estar bem 

devido a uma oscilação na pressão arterial. A repórter tenta auxiliar a candidata, propondo 

que ela se sente para que possa melhorar. Próximo ao segundo minuto do vídeo
30

, vemos 

Dilma se levantando e afirma estar em condições de concluir sua fala. Nesse momento, ela ri 

novamente. Esse riso já é outro enunciado, seu efeito de sentido é demonstrar tranquilidade e 

que goza de boa saúde. Quer mostrar que está bem fisicamente e decidida a encerrar seu 

pronunciamento. Seu riso também é direcionado à jornalista num gesto responsivo que 

evidencia a cordialidade de Dilma em relação ao interlocutor e agradecimento por ter sido 

amparada. A jornalista ignora a vontade de Dilma em continuar sua fala e agradece pela 

entrevista retribuindo o sorriso de Dilma. Temos nessa enunciação, um riso que responde a 
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 O trecho que veicula a entrevista de Aécio foi retirado do vídeo, pois desejamos analisar os risos do sujeito 

Dilma.  
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outro riso, isto é, um diálogo entre risos. Vemos que a materialidade do riso da repórter é mais 

contido, mas objetiva ser cordial com a entrevistada.  

No entanto, Dilma interrompe o riso e o agradecimento da jornalista e reafirma, de 

modo sério sua vontade em continuar sua fala. Em outros termos, o enunciado sério de Dilma 

visa a exercer poder sobre a jornalista. No entanto, sua tentativa é frustrada. A jornalista se 

justifica e sustenta seu posicionamento ao mobilizar o saber da FD jurídica, afirmando que o 

tempo para a entrevista já havia se esgotado e a lei eleitoral prevê tempos iguais para todos os 

candidatos se manifestarem. Vemos na enunciação um entrecruzamento entre FDs. A 

repórter, mediante a mobilização do saber jurídico, exerce poder sobre a presidente, 

controlando o tempo e não permitindo que ela retome o exercício da função enunciativa. 

Portanto, a jornalista conduz a ação de Dilma. É importante ressaltar que toda a explicação da 

repórter emerge em conjunto com um riso sutil, cuja função é de minimizar a tensão do 

momento, diante do fato de negar a oportunidade de falar à atual presidente e também exercer 

poder de um modo não coercitivo, mesmo retomando o enunciado da FD jurídica. 

Destacamos que o riso, em diversas enunciações que analisamos, funciona como 

uma forma de eufemismo. Quando desejamos suavizar ou tornar mais agradável algo que é 

grosseiro podemos fazê-lo por meio de enunciados verbais em sentido conotativo ou podemos 

enunciar um riso em conjunto com aquilo que desejamos comunicar ao interlocutor no 

momento da interação. O impedimento da candidata em concluir a enunciação pode ser 

interpretado com indelicado ou grosseiro. Entretanto, a jornalista enuncia o riso quando 

mobiliza o saber jurídico, assim, um enunciado que poderia ser interpretado como 

desagradável, pode tornar-se mais brando.  

Ao aceitar o 

encerramento da entrevista Dilma 

mostra-se contrariada e afirma 

“Se é assim que você quer, assim 

será”. A candidata ignora os 

argumentos jurídicos mobilizados 

pela interlocutora e atribui a 

responsabilidade de não poder 

dizer aquilo que deseja a uma 

vontade estritamente da 

jornalista, reafirmando sua 

Figura 12. Risos em entrevista com candidata à presidência 

(Anexo E, 2014). 
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contrariedade com a situação. Contudo, ao final do enunciado verbal “assim será”, Dilma 

enuncia um largo riso e abre os braços em um gesto de aceitação, como vemos na Figura 12. 

Esse riso não é alegre, é um riso forçado que evidencia a contrariedade de Dilma, mas quer 

disfarçar a contrariedade para parecer simpática. Diante disso, a articulação entre a 

materialidade da língua e a materialidade não verbal é fundamental para a análise discursiva, 

pois de acordo com Sargentini (2012, p. 107), 

 
não se trata de apenas de articular uma materialidade da língua a uma materialidade 

do discurso, mas se trata de ampliar a relação da materialidade do discurso a outras 

materialidades (gestuais, imagéticas, sonoras) que demandam de formas de mais 

incisiva a análise a ser desenvolvida pelo estudioso do discurso, uma vez que a 

noção de enunciado não se reduz, então, ao enunciado linguístico. Assim, explicitar 

um discurso será, então, interpretar o que as pessoas escrevem, mas também suas 

imagens, seus gestos, falas, expressões sonoras... 

 

O riso de Dilma demonstra, além do desconforto, a frustração por não poder dizer o 

que realmente quer. Então, o riso que é ambivalente e multifacetado, conforme Bakhtin 

(1999), produz também o efeito de ironia. Nessas condições percebemos o controle do 

discurso, pois não se pode dizer qualquer enunciado em qualquer situação enunciativa, ou 

seja, a função enunciativa é controlada por diversos mecanismos, dentre os quais destacamos 

a posição sujeito ocupada no momento da enunciação (FOUCAULT, 2009a). Dilma ocupava 

a posição de candidata à reeleição e bem colocada nas pesquisas de intensão de votos, por 

isso, espera-se que ela seja eficiente nas respostas e simpática na interação com os demais 

sujeitos. Desse modo, demonstrar contrariedade ou reclamar pode ser mal visto pelo possível 

eleitor que pode interpretar tal ação como antipatia e pouca habilidade diante de condições 

adversas.  

O sujeito, entretanto, não tem controle sobre o que enuncia e a linguagem é opaca, 

ou seja, apesar da enunciação do riso, a contrariedade de Dilma pode ser verificada pelo 

levantamento de suas sobrancelhas e pelo olhar fixo e altivo diante da negativa da repórter.  

Outra evidencia de que seu riso é forçado e tem efeito de camuflar sua contrariedade deve-se 

ao gesto de virar as costas para a jornalista antes que ela termine sua fala desejando melhoras 

à candidata. Antes de virar-se Dilma já mostra-se séria. Assim, reafirmamos que não é apenas 

o rosto, mas também o corpo ajuda a construir a interpretação do riso e de enunciados. O 

corpo é a materialidade discursa onde o discurso funciona e como podemos ver os gestos 

também comunicam, são interpretáveis e podem, por exemplo, modificar ou ratificar o sentido 

do enunciado verbal. 
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Em Risos em entrevista com candidata à presidência (Anexo E, 2014), portanto, 

identificamos risos enunciativos e cada irrupção é única. Conforme Foucault (2009a), a 

existência de um campo associado possibilita o exercício da função enunciativa, pois todo 

enunciado efetivo se relaciona a conjuntos de formulações, de já-ditos. O riso faz funcionar a 

rede enunciativa e os enunciados que compõem o campo associado podem ser reforçados, 

alterados, reativados e, ainda, suscitar outros enunciados. Em outros termos, o riso é um 

enunciado de materialidade semiológica não verbal e a produção de sentido na enunciação 

ancora-se às regras de cada FD. A raridade e o acúmulo do riso também estão relacionados a 

esse campo associado, já que os saberes e relações enunciativas podem ser analisadas 

mediante as correlações entre as materialidades. 

Em síntese, observamos que o riso é um acontecimento cuja produção de sentidos é 

ambivalente e correlaciona-se às condições de produção. Isso posto, o riso também emerge 

nos momentos de alegria como comemorações diversas e em premiações. Há situações 

festivas em diversas esferas discursivas que motivam a irrupção do riso e não outro enunciado 

em seu lugar. O riso, como manifestação de felicidade, é um signo que constitui nossa 

memória discursiva como materialidade intericônica subjetivando o sujeito a respeito de 

enunciados que são adequados em condições de produção festivas em que devemos 

demonstrar alegria, pois o riso é um enunciado que produz efeito de felicidade. No discurso 

político o riso com efeito de felicidade se relaciona, por exemplo, com o resultado de uma 

campanha política ou a aprovação de um projeto de um partido político, ou ainda, demonstra 

alegria mesmo diante da derrota, para que os apoiadores do derrotado não se sintam 

desmotivados. Esses valores discursivos corroboram a noção de que a tristeza é negativa na 

sociedade atual (MINOIS, 2003; MCMAHON, 2006).  

 

3.2.3 O riso no discurso 

Em O riso do perdedor e do vencedor no discurso (Anexo F, 2014), temos o trecho 

de dois discursos políticos: o discurso de Aécio Neves e de Dilma Rousseff após a 

proclamação do resultado das eleições presidenciais em outubro de 2014. O vídeo foi 

publicado durante a cobertura jornalística do processo eleitoral feita pela TV Brasil, em seu 

canal oficial no site You Tube. Dilma e Aécio falaram à imprensa, aos militantes e aos 

simpatizantes de suas campanhas, como o cumprimento de uma formalidade. Para o perdedor 

temos o reconhecimento da derrota, posição ocupada por Aécio. Para a vencedora espera-se a 

comemoração da vitória nas urnas, posição ocupada por Dilma. Esse dado nos direciona para 

a análise do riso em situações antagônicas, em que o riso emerge e pode ser interpretado em 
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relação às condições de produção e à posição sujeito que esses políticos ocupam no exercício 

da função enunciativa. 

Dilma Rousseff era candidata à presidência pelo PT opondo-se a Aécio Neves 

candidato pelo PSDB. As eleições foram disputadas em dois turnos e o resultado do segundo 

turno foi proclamado no dia trinta de outubro de 2014. Aécio Neves obteve cerca de cinquenta 

milhões de votos e Dilma, que ganhou a disputa eleitoral, obteve cinquenta e quatro milhões 

de votos, o que configura uma disputa acirrada em que os ânimos tanto dos candidatos quanto 

dos apoiadores estavam exaltados nos embates entre os candidatos, conforme observamos em 

Risos no debate eleitoral presidencial (Anexo D, 2014).  

No início do vídeo vemos primeiro o discurso de Aécio que se encaminha para 

próximo dos microfones onde vai iniciar sua fala. Está acompanhado pela esposa e por 

correligionários. Ele recebe alguns aplausos e enuncia um riso sutil, sem graça e com uma 

pequena duração. Seu semblante está abatido e as olheiras estão aparentes. Aécio é 

reconhecido nas entrevistas e nos debates por enunciar diversos risos, diferente de Dilma, que 

mostra-se mais séria nessas ocasiões. Todavia, nesse momento em que cumpre o protocolo de 

reconhecer o resultado desfavorável das eleições, parabenizar a adversária que saiu vitoriosa e 

agradecer pelo apoio recebido Aécio está sério. 

A maior parte de seu discurso é proferida em tom sóbrio e destina-se a agradecer 

aos eleitores que o escolheram como candidato e que, por sua vez, também são perdedores da 

disputa. Então, seu discurso visa a consolar aqueles que também poderiam estar frustrados 

pela derrota. Todavia, a atitude de Aécio remonta à posição sujeito do político que está 

sempre em campanha eleitoral, mostrando-se cordial. Por outro lado, não reconhecer o valor 

dos votos dos eleitores poderia ser percebido de modo negativo.   

A menção à Dilma foi feita de maneira breve. Ele não parabeniza a adversária 

publicamente, apenas avisa aos interlocutores que a cumprimentou pelo telefone e ainda a 

advertiu e aconselhou acerca do que ela deveria fazer com presidente. Essa recusa em 

parabenizá-la publicamente de modo efetivo constitui-se como resistência à posição sujeito de 

candidato que perde a disputa e deve, de modo protocolar parabenizar o adversário vencedor. 

Desse modo, por estar rodeado de apoiadores, Aécio ainda se mostra altivo diante da derrota. 

Essa altivez é demonstrada pelo riso que emerge ao proferir o enunciado: “Portanto, mais vivo 

do que nunca, mais sonhador do que nunca, eu deixo essa campanha ao final com sentimento 

de que cumprimos o nosso papel”, conforme verifica-se na Figura 13. O riso que emerge junto 

ao enunciado verbal nessas condições visa a exercer poder sobre os adversários políticos 

internos, já que há disputas dentro dos partidos, e externos que podem diminuí-lo após a 
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derrota para que não tente ser 

candidato nas próximas 

eleições. O riso funciona, 

portanto, como um ameaça aos 

adversários.  

O discurso proferido 

está dentro daquilo que é 

esperado para o sujeito 

ocupando essa posição nessas 

condições de produção: um 

discurso breve e de 

agradecimento, mas permeado por poucos risos. Porém, a ausência de risos não teria uma boa 

repercussão, poderia ser interpretado como tristeza ou fraqueza diante da adversidade ou 

ainda signo que identifica um mau perdedor. O riso de Aécio junto ao enunciado no qual 

afirma estar vivo e sonhador reitera sua intenção de continuar no plano de disputas políticas 

futuras. Assim, o riso no discurso político do perdedor desempenha a função de evidenciar os 

aspectos positivos da campanha para encorajar os apoiadores e mostrar-se disposto a 

continuar mesmo diante do reconhecimento da derrota, constituindo forma de resistência 

sobre aqueles que podem desprestigiá-lo pela derrota. 

 A partir do terceiro minuto do vídeo vemos um trecho do discurso de vitória de 

Dilma no mesmo dia da proclamação do resultado das eleições. Ao ser anunciada, Dilma 

adentra ao palco onde falará e chega sorrindo e acenando aos presentes, demonstrando a 

alegria pela vitória conquistada nas urnas. Ela passeia pelo palco cumprimentando as 

autoridades presentes e acena para o público e faz gestos enviando beijos os sujeitos que a 

aguardavam para comemorar a vitória nas eleições. Dilma aproxima-se de Luiz Inácio Lula da 

Silva, abraça-o e, em seguida, ambos erguem as mãos em um gesto de vitória e união. Todos 

esses gestos são signos discursivos vivos no processo de comunicação e ajudam a identificar a 

posição sujeito de candidata vitoriosa. São gestos esperados nessas condições de produção, 

pois trata-se não só de um discurso protocolar, mas também de um momento de comemoração 

com os parceiros partidários.   

Após os cumprimentos e acenos, Dilma inicia o discurso e cumprimenta 

verbalmente aos presentes e agradecendo pelo apoio. Mas o primeiro a ser reverenciado pela 

candidata reeleita é o Luiz Inácio, ex-presidente da República que é aplaudido e ovacionando 

pela plateia. Dilma, a todo o instante se mostra feliz e um riso constante se materializa em sua 

Figura 13. O riso perdedor de Aécio em O riso no discurso político 

do perdedor e do vencedor (Anexo F, 2014). 
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face, como vemos na Figura 14. 

Também agradece a Michel 

Temer, o vice-presidente eleito e 

aos partidos da coligação. Após 

esses momentos de 

agradecimento aos 

correligionários presentes, 

Dilma tenta retomar o discurso, 

mas é interrompida pela plateia. 

Voluntariosa e decidida a 

continuar sua fala, Dilma pede 

silêncio e justifica que está sem 

voz. Mas essa advertência é proferida com um riso sutil em sua face, o que caracteriza sua 

cordialidade e visa a se mostrar simpática mesmo diante da necessidade de corrigir o 

comportamento do público que também está eufórico pela vitória eleitoral.  

O riso de Dilma funciona como eufemismo para abrandar a exortação proferida em 

direção aos interlocutores. Dilma ocupa posição sujeito de autoridade e sua advertência é uma 

forma de exercer poder sobre os outros que a atrapalham a continuar sua fala, pois a noção de 

poder reitera a existência de uma rede de micropoderes que se disseminam as ações cotidianas 

na vida dos sujeitos (FOUCAULT, 2010). Todavia, as condições de produção não são 

propícias para que a repreensão seja feita de modo mais incisivo, pois trata-se de uma 

comemoração. Assim, o riso minimiza um possível desgaste da imagem feliz de Dilma 

durante o momento festivo. 

Mesmo diante de pedido de Dilma, a plateia continua a produzir um ruído que a 

impede de continuar seu pronunciamento. Ela aguarda mais alguns instantes e solicita 

novamente que os presentes a ajudem nesse momento, dizendo: “Então, eu peço uma força a 

vocês!”. Ainda assim, o barulho persiste. Dilma continua aguardando e sorri forçosamente. 

Ela levanta as mãos como quem deseja fazer novamente a solicitação e enuncia: “Meus 

queridos...” em um tom irritado e enfático. Entretanto, outra vez é interrompida e se mostra 

descontente. Segue-se a esse mais um momento de espera até que consiga finalmente falar
31

.  
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 Os momentos em que Dilma aguarda para poder retomar a palavra são mais extensos do que consta no vídeo 

editado. Esses trechos foram retirados para que o vídeo não fosse muito longo, pois interessa-nos observar o riso 

no discurso vitorioso da candidata. A retirada desses trechos não prejudica a análise, pois Dilma apenas observa 

a plateia e aguarda um momento de silêncio para poder continuar seu discurso. 

Figura 14. O riso vencedor de Dilma em O riso no discurso 

político do perdedor e do vencedor (Anexo F, 2014). 
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Quando em fim começa o discurso, Dilma faz referência ao fato de ser vitoriosa nas 

eleições e volta a agradecer aos partidos políticos, lideranças partidárias, aos militantes e 

simpatizantes de sua campanha e aos eleitores que votam e que não votaram em sua chama de 

campanha. Além dos agradecimentos, Dilma faz uma conclamação a todos os brasileiros, 

simpatizantes ou não de seus ideais políticos para que se unam em um projeto de governo 

para beneficiar a todos, em uma mensagem otimista e unificadora. Essa declaração é 

permeada por discursos que são esperados diante da posição sujeito que ocupa, cuja tentativa 

é de apaziguar os ânimos após a disputa. 

Por volta do oitavo minuto de vídeo, Dilma é novamente interrompida e não 

esconde sua contrariedade que é reiterada pelo gesto com as mãos. Porém, na sequência, 

ouve-se a plateia gritar: “Olê, olê, olê, olá... Dilma... Dilma....”. Enunciado verbal suscita uma 

atitude responsiva que Dilma materializa por meio da enunciação de um breve sorriso. Outra 

vez, por meio de gesto com uma das mãos Dilma sinaliza discretamente sua vontade de 

continuar o pronunciamento. Volta a iniciar sua fala e é interrompida mais uma vez e balança 

a cabeça em reprovação ao comportamento dos sujeitos presentes que a impedem de poder 

dizer o que deseja. Dilma faz novamente uma advertência, mas desta vez o riso não está 

presente, evidenciando a seriedade e a contrariedade diante da situação.  

Enfim, vemos que Dilma consegue concluir seu discurso de vitória e enuncia: 

“Brasil, mais uma vez, essa filha tua não fugirá da luta”, recorrendo aos enunciados acerca de 

sua biografia quando foi presa durante a Ditadura Militar e enaltecendo suas ações em favor 

do Brasil, reiterando sua posição sujeito de governante. Após enunciar esse dito, Dilma é 

aplaudida e sorri para em agradecimento aos aplausos. O discurso é encerrado e percebe-se 

que a presidente reeleita teve dificuldades em concluir sua fala, tanto por sua voz quanto pelas 

interrupções. Diante disso, mesmo sendo um momento de celebração houve momentos em 

que a sobriedade e a admoestação emergiram. Assim, apesar de enunciar risos alegres e 

simpáticos ao adentrar ao palco para proferir o discurso de vitória, Dilma faz o 

pronunciamento em tom sério, visando a demonstrar sua força e sua vontade de governar de 

seu modo reconhecidamente sóbrio, que constitui nossa memória discursiva acerca de sua 

imagem.  

A alegria de ganhar uma disputa, em qualquer campo discursivo se materializa 

tanto por meio de enunciados, como também por meio de risos que emergem em relação ao 

campo associado e produzem efeito de sentido de felicidade em dadas condições. A história 

do rosto desenvolvida por Courtine (2013a, p. 32) possibilita pensar em “uma história daquilo 

que pôde insinuar e significar no rosto e na expressão [...] cujas percepções são reconstruídas 
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a partir de uma tradição propriamente semiológica, o corpus das fisiognomias
32

”. A partir dos 

enunciados não verbais materializados é que podemos compreender o funcionamento da rede 

de imagens que permite distinguir um riso alegre de um riso derrisório ou um riso forçado, 

por exemplo. A proposta de Courtine (2013b) relacionada ao funcionamento discursivo das 

imagens que circulam e estabelecem a ordem do olhar acerca dos objetos semiológicos 

constituídos por múltiplas materialidades. 

 

3.2.4 O riso e o humor na propaganda eleitoral 

Em O riso e o humor do Dep. Tiririca no discurso político (Anexo G, 2014) temos 

trechos de propagandas eleitorais de Tiririca elaboradas para serem transmitidas no horário 

destinado às propagandas políticas nos canais de televisão aberta. O candidato, que se chama 

Francisco Everardo Oliveira Silva, concorria à reeleição para cargo de Deputado Federal nas 

eleições de 2014. O vídeo com as propagandas foi publicado no canal oficial de Tiririca no 

site You Tube. O candidato recorre a performances artísticas voltadas para o uso do humor, 

pois antes de se dedicar à política, conforme consta em sua biografia no site da Câmara dos 

Deputados, Tiririca desempenhava funções de ator, humorista e cantor. No Congresso 

Nacional propõe projetos a fim de auxiliar as pessoas que trabalham em circos
33

, pois também 

foi palhaço circense. O nome Tiririca refere-se à sua carreira quando era chamado de Palhaço 

Tiririca. O significado do vocábulo Tiririca refere-se às plantas tidas como daninhas às 

plantações, embora algumas tenham propriedades medicinais
34

. 

Vale lembrar que a primeira eleição da qual Tiririca participou foi em 2010 quando 

obteve uma expressiva votação no Estado de São Paulo, recebendo mais de um milhão e 

trezentos mil votos, fato que demonstra a aceitação das pessoas à sua candidatura ou a 

rejeição dos eleitores a outros candidatos. Analistas políticos
35

 consideram que o voto em 

Tiririca foi um modo encontrado pela população para protestar em relação à política e aos 

políticos. Na campanha de 2010, o humorista afirmava que não sabia quais atividades um 

Deputado Federal desempenha e comprometia-se a descobrir. Seu slogan principal era: “Vote 

no Tiririca, pior do que está não fica”.  

A aceitação à candidatura de Tiririca permanece e, mesmo com uma votação, 

menor, o humorista consegue obter mais de um milhão de votos, que pode significar que o 

                                                           
32

 O termo „fisiognomia‟ é utilizado em toda a obra Decifrar o corpo (2013) com sentido de „fisionomia‟.  
33

 Conferir informações acerca do Deputado Federal Tiririca em: 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=160976. 
34

 Conferir em: https://www.dicio.com.br/tiririca/. 
35

 Conferir informações em: https://eleicoes.uol.com.br/2010/sao-paulo/ultimas-noticias/2010/10/03/com-mais-

de-13-milhao-de-votos-tiririca-e-deputado-mais-votado-do-pais-e-deve-levar-mais-4.jhtm.  

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=160976.
https://eleicoes.uol.com.br/2010/sao-paulo/ultimas-noticias/2010/10/03/com-mais-de-13-milhao-de-votos-tiririca-e-deputado-mais-votado-do-pais-e-deve-levar-mais-4.jhtm
https://eleicoes.uol.com.br/2010/sao-paulo/ultimas-noticias/2010/10/03/com-mais-de-13-milhao-de-votos-tiririca-e-deputado-mais-votado-do-pais-e-deve-levar-mais-4.jhtm
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voto de protesto se repete. No trecho do vídeo da campanha de 2014, o candidato afirma que 

cumpriu a promessa da campanha anterior. Ele se coloca como um comprimir de seus 

compromissos, pois os políticos são acusados de não realizarem o que prometem durante as 

campanhas eleitorais. Ao afirmar que descobriu o que um Deputado faz, Tiririca já faz uma 

demolição da imagem dos políticos: “[...] o Deputado Federal trabalha muito e produz 

pouco”. Nesse contexto, o enunciado do candidato é dito de modo sério, mas é motivo de riso, 

pois corrobora a imagem social negativa de que os deputados produzem pouco porque 

trabalham pouco. Esse enunciado é o mote para a piada que o candidato faz a seguir, dizendo 

que para ser um bom Deputado Federal é preciso conhecer Brasília. Imagina-se, a partir da 

rede de imagens que constitui a intericonicidade (COURTINE, 2013a) que por tratar-se do 

discurso político seria mostrada no vídeo a imagem da cidade de Brasília, a capital federal, 

porém, há uma ruptura da expectativa própria do humor e a imagem que emerge é a do 

veículo Brasília. Esse trocadilho com o nome do carro e o nome da cidade já configuram a 

intenção de humor de Tiririca. 

A seguir, utilizando-se da piada realizada por meio da metáfora entre o veículo que 

tem amassados e partes podres e a cidade de Brasília, que é a sede do governo brasileiro e 

onde está a Câmara Federal, Tiririca enfatiza mais uma vez os discursos negativos a respeito 

dos políticos. A partir da constatação de que Brasília tem problemas, o candidato se apresenta 

como uma solução para a “podridão da política” sobre a qual se refere no vídeo. 

Nos vídeos temos poucos risos, o que corrobora a nosso entendimento de que riso e 

humor não são sinônimos, mas o humor pode provocar o riso. Assim, nem sempre o riso é 

resultado do humor. Como enunciado na comunicação, o riso produz diversos efeitos de 

sentido como observamos nas demais análises que realizamos nesta pesquisa. Portanto, o 

enunciador Tiririca objetiva provocar a irrupção do riso no interlocutor que assiste ao vídeo 

para que esse possa se identificar com as críticas feitas pelo humorista. Tiririca constrói uma 

imagem diferente do político tradicional, o que pode fazer o eleitor reconhecê-lo como um 

sujeito que merece o voto por, pelo menos, conseguir criticar abertamente os demais políticos.  

Podemos afirmar que a imagem de Tiririca retoma a personagem Bobo da Corte 

que, de acordo com Minois (2003), era o súdito que poderia se dirigir ao rei com o objetivo de 

brincar para entretê-lo. Porém, em outros momentos, essa personagem ganha poderes, 

ocupando a posição de conselheiro do rei, podendo inclusive debochar das atitudes que o 

monarca tomasse e que não fossem acertadas. A função enunciativa do Bobo da Corte lhe 

permitia enunciar o que os demais súditos não poderiam, isto é, o Bobo poderia rir do rei sem 

que isso fosse motivo para que o soberano lhe tirasse a vida. É preciso lembrar que o rei é o 
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soberano e é aquele que detém o direito de vida e de morte sobre os súditos (FOUCAULT, 

1988). No entanto, o Bobo da Corte era o sujeito que poderia livrar-se da morte ao criticar o 

rei abertamente, pois fazia isso por meio do riso.  

Tiririca critica a política como o Bobo da Corte fazia. Todavia, compreendemos 

que assim como o Bobo da Corte ria do rei e não era penalizado por ser desacreditado e por 

pertence às classes sociais inferiores, também pode ocorrer com Tiririca, que é eleito por ser 

desacreditado pela forma humorística como se apresenta ao eleitor. Portanto, o discurso 

político é voltado para o sério, mas que permite a irrupção do riso com funções como a 

derrisão do adversário político como estratégia de convencimento do interlocutor ou para 

mostrar-se simpático aos eleitores. 

No trecho em que Tiririca faz um “Top cinco” de políticos honestos e não consegue 

lembrar-se de ninguém, vemos uma forma de derrisão, em que por meio do humor 

ridiculariza-se a classe política. Tiririca constrói a imagem do sujeito que pode solucionar os 

problemas políticos porque ele seria um sujeito apolítico ou um político que foge aos padrões 

tradicionais e que não está corrompido como os demais. Essa imagem de salvador relaciona-

se ao fato de ele poder criticar o discurso político tentando evidenciar uma „verdade‟ acerca 

da classe política no cenário eleitoral brasileiro. Verifica-se na FD política há uma relação 

entre o riso e o humor, cuja função é evidenciar os problemas da classe política, criticando e 

demolindo esse discurso por meio da derrisão. O enunciado que constitui seu slongan: “Tá de 

saco cheio da política? Vote no 

Tiririca” é acompanhado pelo 

riso que dá acabamento ao 

enunciado verbal, conforme 

observa-se na Figura 15, e 

evidencia sua posição sujeito de 

humorista que se torna uma 

alternativa de voto e coloca-o 

numa posição de oposição a toda 

classe política. A ridicularização 

da política é uma forma de 

exercício de poder por meio do humor e do riso proveniente desse humor derrisório. Esse 

exercício de poder emerge por meio do riso e diminui os adversários políticos e o coloca 

numa posição superior aos demais.  

Figura 15. O riso e o humor do Dep. Tiririca no discurso político 

(Anexo G, 2014). 
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Ao estudar o riso nas práticas sociais cotidianas, estamos nos remetendo à rede de 

imagens que constituem o arquivo ao longo da história. Essa rede de imagens é constituída 

por meio da intericonicidade, isto é, as relações entre as imagens, em que uma imagem 

dialoga, suscita ou responde a outra (COURTINE, 2013a). Nas campanhas eleitorais, Tiririca 

se apresenta semelhante ao personagem que representava nos programas televisivos. As 

roupas coloridas, o chapéu chamativo e a peruca remontam ao colorido alegre das roupas do 

palhaço e fazem funcionar a ordem do olhar permitindo que a imagem interna que constitui a 

memória discursiva do interlocutor dialogue com a imagem de Tiririca que remete ao 

ambiente circense. Essas imagens reforçam o humor presente na propaganda do candidato e 

pode provocar a irrupção do riso no interlocutor que assiste ao vídeo. Esse é o princípio da 

intericonidade, pois é no arquivo dos enunciados semiológicos não verbais efetivamente 

produzidos que as imagens dialogam, formam redes de memória e significam, possibilitando 

que enunciados não verbais sejam analisados nos processos discursivos. As imagens que 

suscitam o riso formam uma rede na qual é possível estabelecer relações entre os risos e os 

outros enunciados verbais ou não verbais. 

De acordo com Bremmer e Roodenburg (2003), o uso político do riso é noticiado 

desde os gregos, como forma de persuadir a plateia e também em períodos históricos 

posteriores, como nas assembleias francesas do século XVIII. Diante disso, inferirmos que o 

uso político do riso é uma regularidade na FD política, no entanto, se materializa produzindo 

sentidos e exercendo diversas funções, como podemos perceber nas análises ora realizadas. 

Outrossim, há elementos nos gêneros discursivos, como a sátira e a caricatura, voltados para o 

discurso político e buscam no riso estratégias de argumentação e persuasão dos interlocutores. 

Assim, o riso está presente na esfera política, entretanto, não podemos afirmar que nessa FD 

haja uma total liberação do riso, pois há uma ordem discursiva em que o riso enunciativo 

emerge com funções definidas nessa FD.  

 

3.3 O riso no discurso jurídico 

Até agora, verificamos que há discursos e condições de produção mais propensas à 

emergência do riso e outros menos. Isso não quer dizer que o riso não esteja presente em uma 

dada FD, mas que há mecanismos de controle acerca de sua irrupção, conforme observamos 

nos estudos de Minois (2003). Por exemplo, nos dados que analisamos nas seções anteriores, 

averiguamos que o riso no campo religioso relacionado à Igreja Católica é controlado pelos 

discursos, visando à manutenção da ordem. O discurso político por outro lado, de acordo com 

suas regras de formação, é mais propenso ao riso e esse enunciado desempenha funções 
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ambivalentes na enunciação. Todavia, há controle acerca da irrupção desse enunciado também 

na FD política, pois a função enunciativa determina elementos como: quando rir e para quem 

rir. Entretanto, há discursos que tentam controlar com maior rigor a irrupção do riso, como 

parece ser a FD jurídica de acordo com os dados que coletamos.  

A partir da discussão dos mecanismos de punição no âmbito da aplicação de penas 

em Vigiar e punir (FOUCAULT, 2009c), inferirmos que a religiosidade teve forte incidência 

na formação do discurso jurídico, o que nos impulsionou a selecionar e analisar dados 

referentes à FD jurídica. Foucault (2009c, p. 9) descreve a execução de um condenado: 

 

[Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757], a pedir perdão publicamente 

diante da poria principal da Igreja de Paris [aonde devia ser] levado e 

acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera 

acesa de duas libras; [...].Afirma-se que, embora ele sempre tivesse sido um 

grande praguejador, nenhuma blasfêmia lhe escapou dos lábios; apenas as dores 

excessivas faziam-no dar gritos horríveis, e muitas vezes repetia: „Meu Deus, 

tende piedade de mim; Jesus, socorrei-me‟.  

  

Tendo seu corpo supliciado em frente a uma igreja, bem como o fato desse 

condenado clamar pela misericórdia divina, cremos que há uma forte relação entre o discurso 

religioso e o discurso judiciário. Contudo, Foucault (2009c) afirma que o suplício como 

descrito no excerto não são usuais no cumprimento de sentenças, mas há punições jurídicas 

aplicáveis para o adestramento dos corpos e esse adestramento faz funcionar discursos que 

remetem ao sofrimento. Em decorrência disso, inferimos que no discurso jurídico, mesmo na 

atualidade, há pouca abertura para a irrupção do riso. A seriedade, portanto, é valorizada 

como forma de demonstrar respeito às leis e ao discurso jurídico e também como forma de 

demonstrar que o sujeito se arrepende dos atos cometidos e entende a penalidade da lei 

aplicável a ele. Assim, o momento do julgamento é permeado pelo sofrimento e, por 

conseguinte, pela ausência de risos. Objetivamos, então, por meio das análises, observar como 

a irrupção do riso é entendida na formação do discurso jurídico, levando em consideração as 

condições de produção e as práticas desse campo discursivo.  

A partir disso, vale destacar que ainda há na atualidade uma série de rituais que 

determinam a seriedade do campo jurídico correlacionados à religião como, por exemplo, o 

gesto realizado pelo sujeito ao pôr a mão sobre a Bíblia e enunciar o juramento sobre o livro 

sagrado para o Cristianismo e se compromete a dizer a verdade. Esse gesto pode ser 

interpretado com uma advertência sobre uma dupla punição caso o sujeito minta: pode ser 

punido de acordo com a legislação e pode ser punido pelas leis divinas. Temos nesse gesto e 

nesse juramento um mecanismo voltado para a vontade de verdade que é regulado pelo medo 
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da possibilidade de punição nesta vida e medo de desafiar a ordem discursiva do universo 

religioso. Lembramos que a Bíblia é um signo que remete ao discurso sagrado e nessas 

condições temos um entrecruzamento entre o discurso jurídico e o religioso. Esse 

entrecruzamento entre discursos pode ser interpretado como uma dupla valorização do sério e 

pouca tolerância ao riso no discurso jurídico. 

 

3.3.1 O riso do louco na audiência 

Podemos ver o entrecruzamento entre FDs quando o discurso jurídico mobiliza 

saberes do discurso médico para tratar do sujeito louco. Esse entrecruzamento pode ser 

verificado em Cadu ri durante audiência de julgamento (Anexo H, 2015) que veicula uma 

reportagem acerca da audiência relativa ao julgamento de Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, 

conhecido como Cadu. O vídeo é uma reportagem que foi publicada no site de notícias G1. O 

jovem réu, de 30 anos, foi preso após ter cometido diversos crimes, dentre eles dois 

latrocínios, roubo seguido de morte, na cidade de Goiânia em 2014 e o vídeo analisado refere-

se ao momento em que Carlos Eduardo será ouvido pela juíza que conduz o processo jurídico 

referente a esses crimes. A audiência ocorreu no dia vinte e seis de agosto de dois mil e 

quinze.  

No início do vídeo, temos imagens de Cadu adentrando o tribunal, um ambiente 

respeitável, local onde as leis são aplicáveis aos sujeitos. Ocupando a posição de réu, 

conduzido ao julgamento acusado pelo assassinato de duas pessoas, espera-se que o sujeito 

nessa posição mantenha postura séria, que demonstre arrependimento e respeito. Porém, 

quando Cadu vê as câmeras e repórteres que o aguardavam, enuncia risos em direção aos 

interlocutores. Nessas condições de produção, o exercício da função enunciativa está em 

desacordo com a ordem do discurso jurídico e a enunciação do riso está inadequada e a 

construção dos sentidos relaciona-se a uma negatividade acerca dos risos proferidos.  

Vale destacar que o entrecruzamento entre a FD jurídica e a FD médica é 

constatada nos fatos que antecederam os crimes na cidade de Goiânia, pois Carlos Eduardo 

tinha cometido dois assassinatos em São Paulo, em 2010
36

. Os crimes foram noticiados 

nacionalmente por diversos jornais e trata-se do assassinato do cartunista Glauco Vilas Boas e 

do filho dele. Porém, Carlos Eduardo não foi condenado por esses assassinatos, pois de 

acordo com laudos médicos elaborados por psiquiatras e que se baseavam no comportamento, 

gestos e enunciados de Carlos Eduardo, constatou-se que ele sofria de esquizofrenia, uma 
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 Conferir informações sobre o fato em: http://noticias.r7.com/cidades/com-doenca-mental-assassino-de-glauco-

teve-alta-apos-ser-considerado-estavel-por-medicos-e-justica-02092014 
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doença que torna o sujeito inimputável diante da justiça, porque o sujeito não consegue fazer 

a distinção entre a realidade e os momentos de alucinação. Assim, Carlos Eduardo foi 

internado durante dois anos em clínicas psiquiátricas como medida preventiva e não como 

pena devido aos crimes cometidos, já que não poderia conviver em sociedade sob o risco de 

voltar a cometer crimes. Contudo, após os dois anos de internação, ele foi solto por ser 

considerado apto para o convívio social, mas acabou cometendo crimes novamente. 

Podemos observar que o entrecruzamento entre as FDs que mencionamos 

anteriormente é recorrente no dado analisado e visa à busca de uma verdade acerca do sujeito 

Carlos Eduardo. De acordo com a reportagem, após a realização dos crimes em 2014, Cadu 

foi submetido a outros exames aplicados por especialistas para averiguar se ele tem problemas 

psicológicos que possam interferir em seu discernimento entre as práticas sociais corretas e as 

práticas ilegais ou mesmo criminosas, grosso modo, se ele é capaz de distinguir entre o certo e 

o errado. Assim, verificou-se por meio de exames que o sujeito é capaz de discernimento das 

regras sociais. Essa mudança no entendimento da capacidade de discernimento de Cadu 

acerca dos crimes, tendo um laudo que confirma a loucura e outro que nega a loucura, cria 

verdades acerca do sujeito que cometeu o crime e coloca em dúvida sua real condição 

psicológica. Como analistas do discurso acreditamos que as práticas certas e erradas para o 

corpo social são estabelecidas por meio de discursos e podem ou não ser regulamentadas em 

forma de legislação. Práticas como tirar a vida do outro, por exemplo, nem sempre foram 

sinônimo de crime
37

, porém, acreditamos que a crescente valorização discursiva da vida, 

relacionada ao biopoder (FOUCAULT, 1998), contribui para regulamentações nesse sentido. 

Desse modo, acreditamos que um dos enunciados que confirmam a loucura do 

sujeito é o riso fora da ordem discursiva, pois o efeito de sentido desse riso é relacionado ao 

deboche pelas leis, pelos sujeitos presentes e pelas vítimas dos crimes. Logo, o riso é uma 

tentativa de construir a imagem de louco. Cadu, contrariando o laudo que declara sua 

sanidade mental, se comporta como louco, pois se essa condição for comprovada, ele torna-se 

inimputável pelos crimes. Assim, a ordem do discurso está posta aos sujeitos que, ocupando 

uma posição, devem proferir este ou aquele enunciado, porém, com relação ao louco ou ao 

sujeito que é identificado como louco, as regras discursivas são violadas e os enunciados 

truncados, incoerentes ou inadequados, como é o caso do riso enunciativo em um tribunal, 

podem emergir.  
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 Conferir informações em: http://www12.senado.leg.br/jornal/edicoes/especiais/2013/07/04/na-epoca-do-brasil-

colonial-lei-permitia-que-marido-assassinasse-a-propria-mulher. 
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De acordo com Foucault (2009a), há regras, práticas sociais e anônimas que 

regulam a produção e circulação de enunciados, pois não se pode dizer qualquer coisa, o que 

também quer dizer que não se pode rir em qualquer lugar, ocupando uma da dada posição 

sujeito. No entanto, ao observar os discursos sobre a loucura, entende-se que tais regras 

podem ser subvertidas, ignoradas ou mesmo reforçadas. Na obra A ordem do discurso 

(2009b), Foucault tece comentários acerca dos processos pelos quais os discursos são 

controlados. Nas palavras do autor,  

 
a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e 

redistribuída por certo número de procedimentos que tem por função conjurar seus 

poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e 

temível materialidade (FOUCAULT, 2009b, p. 8-9).  

 

O autor argumenta que há poderes e perigos na materialização dos discursos, em 

virtude disso, criam-se mecanismos para selecionar aquilo que é autorizado a circular. 

Foucault (2009b) discute inicialmente os mecanismos de rejeição (de separação) e para 

explicá-lo remete-se ao discurso do louco. O louco é o sujeito que não pode exercer a função 

enunciativa por ser um indivíduo que está fora dos padrões sociais, em outros termos, é um 

anormal. Assim, o discurso do louco não circula e não é aceito da mesma forma que o 

discurso dos outros sujeitos não loucos (FOUCAULT, 2009b).  

A palavra do louco pode não ser acolhida por não ter valor de verdade, por isso, ele 

não pode participar de rituais nos quais a palavra tenha valor de verdade, como por exemplo, 

o testemunho em um tribunal do júri. De acordo com Gregolin (2007, p. 104), há uma 

separação entre “aqueles que podem e aqueles que não podem falar, havendo rituais da 

palavra que separam, na comunidade de fala, aqueles que têm o direito exclusivo sobre o dizer 

em certo campo discursivo”, isto é, aqueles que podem exercer a função enunciativa. No 

entanto, Foucault (2009b, p. 11) nos orienta a perceber outro efeito de sentido que pode ser 

depreendido do discurso do louco, sendo escutada como uma palavra considerada verdadeira 

e a qual foram atribuídos 

 
estranhos poderes, o de dizer a verdade escondida, o de pronunciar o futuro, o de 

enxergar com toda ingenuidade aquilo que a sabedoria dos outros não pode 

perceber. Ou caía no nada – rejeitada tão logo fosse proferida; ou então nela 

decifrava uma razão mais razoável do que a das pessoas razoáveis. De qualquer 

modo, ela não existia.  

 

Identificar as funções dos risos enunciados pelo louco na cadeia discursiva são 

modos de validar sua loucura e também possibilita desvelar uma vontade de verdade com a 
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qual a sociedade não se sente confortável. No dado que estamos analisando, os risos de Carlos 

Eduardo visam à objetivação do sujeito como louco, por isso, o riso que emerge como 

enunciado não revela uma verdade escondida, mas tende a invalidar o exercício da função 

enunciava desse sujeito. 

Desse modo, acreditamos que o riso de Cadu, no início do vídeo, é uma atitude 

responsiva do sujeito louco como forma de enfrentamento diante dos repórteres que o 

aguardam e tentam entrevistá-lo. O efeito de sentido do riso enunciativo nessas condições 

também pode ser interpretado como deboche diante dos repórteres que gostariam de ouvi-lo. 

Poderia, também, ter sido orientado por seu advogado de defesa a promover um 

comportamento típico do louco. Posteriormente ao riso, Cadu enuncia palavras de baixo calão 

em direção a um dos repórteres que fez uma pergunta. Isso posto, esses enunciados, isto é, os 

risos e os insultos, em conjunto com a expressão facial de Cadu ajudam a construir a imagem 

de louco pela qual o sujeito pode ser identificado social e juridicamente. 

O vídeo Cadu ri durante audiência de julgamento (Anexo H, 2015) é uma 

reportagem acerca da audiência de Cadu, por isso, no início do segundo minuto, o repórter 

responsável por veicular as 

informações afirma que diante 

dos questionamentos da juíza, 

Cadu ri muito. Vemos a 

imagem de uma foto
38

 do 

sujeito diante da juíza, que é a 

voz de autoridade institucional 

que representa o saber e o 

poder judiciário, e observamos 

Cadu rindo, conforme 

verifica-se na Figura 16. Vale 

destacar que não é um riso sutil e a materialidade desse enunciado assemelha-se a uma 

gargalhada que evidencia a intensidade do riso que o sujeito enuncia.  

Logo, conforme ora afirmamos, todos os risos de um sujeito ocupando posição de 

réu em um processo penal são inadequados e perpetuam a tentativa de criar a imagem de 

louco. Outro fato que precisamos destacar é que a juíza, na imagem, mantém-se séria. Sua 

seriedade está relacionada à ordem do discurso da FD jurídica e está de acordo com a posição 

                                                           
38

 Não há imagens móveis do sujeito rindo nesse momento da audiência, porque a imprensa não foi autorizada a 

registrar o julgamento por meio de imagens. 

Figura 16. Cadu ri durante audiência de julgamento (Anexo H, 

2015). 
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sujeito que ocupa. Essa expressão facial séria é uma forma de exercício do poder sobre o 

sujeito que ri, marcando a inadequação do riso nessas condições de produção. Assim, a 

expressão de seriedade da juíza é uma atitude responsiva ao riso do réu, por sua vez, o riso de 

Cadu é uma forma de resistência às leis, às autoridades e aos valores sociais vigentes que 

condenam veementemente o sujeito que tira a vida do outro em atos de violência.  

Em outros momentos do depoimento, de acordo com o repórter, Cadu faz piadas ao 

responder as perguntas do promotor do caso e enuncia alguns risos que exercem a função de 

desdenhar de todo o processo jurídico em andamento. Nossa inferência está relacionada, por 

exemplo, ao fato de Cadu responder ao promotor que seu pai é “o amigo do Cebolinha da 

turma da Mônica” e em seguida rir. O riso inapropriado reforça o tom jocoso do enunciado 

verbal relacionado às histórias infantis de cunho humorístico que é direcionado à autoridade 

judiciária em um gesto que visa a debochar do outro que nessas condições é o promotor de 

justiça que constitui uma posição institucional. Os enunciados proferidos por Cadu conduzem 

os juristas a acreditarem que o réu simula a loucura, conforme verificamos no enunciado do 

promotor: “mais uma encenação dele e que hoje se revelou totalmente falsa”. Dessa maneira, 

acreditamos que Cadu se nega a aceitar o laudo que atesta sua sanidade mental e deseja ser 

identificado como louco por meio da enunciação de risos, de zombarias, de brincadeiras e 

outros enunciados verbais, visando a resistir ao exercício de poder da justiça e da medicina 

psiquiátrica. O exercício da função enunciativa no lugar do louco desafia as vozes de 

autoridade e produz verdades que podem ou não serem aceitas que, de acordo com Foucault 

(1997b), são ações esperadas diante do discurso do sujeito louco.  

No terceiro minuto da entrevista temos as vozes das famílias acerca de como 

interpretam os risos enunciativos de Cadu. Os enunciados verbais dos familiares são atitudes 

responsivas direcionadas ao riso que foi efetivamente produzido pelo réu durante o 

julgamento e formam o campo associado em torno do riso. A mãe de uma das vítimas se 

incomoda com Cadu e condena os risos por terem efeito de sentido de desrespeito à memória 

das vítimas. Diante disso, retomamos novamente a noção de que a linguagem é opaca e de 

que não temos controle acerca dos efeitos de sentido dos enunciados, porque Cadu não é visto 

como um sujeito louco que desencadeia sentimento de compaixão no outro, mas é condenado 

por seus feitos e por seus risos, como podemos verificar na fala da mãe de uma das vítimas ao 

afirmar: “é o cinismo, cê (sic) entendeu, não respeita. Fazendo a maior falta de educação lá 

dentro, rino (sic). Eu espero justiça”. Vale ressaltar que esse riso é ofensivo para essa 

enunciadora, é interpretado como falta de respeito, falta de educação e cinismo, ou seja, 

sentidos negativos relacionados à posição sujeito e às condições de produção.  
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Assim, confirmamos que o riso enunciativo não é unívoco e pode ajudar a construir 

a imagem do sujeito como louco, que exercendo a função enunciativa desse lugar, de acordo 

com Foucault (2009b), demonstra a falta de entendimento das práticas discursivas e, por isso, 

seus enunciados não têm valor de verdade. Todavia, vemos que Cadu não é um sujeito louco a 

ponto de não distinguir as normas sociais, entretanto, ele ocupa essa posição quando lhe 

aprouver, a fim de confirmar o diagnóstico médico inicial e exercer a função enunciativa 

permeada pelo discurso da loucura e, desse modo, ter suas transgressões relevadas devido à 

inimputabilidade que pleiteia. Tal enunciação corrobora a noção de que a função sujeito é 

vazia e, de modo alternado, pode ser ocupada pelos sujeitos (FOUCAULT, 2009a).  

Por fim, acerca dos risos de Cadu e sua relação com a loucura, podemos retomar 

noção de intericonidade (COURTINE, 2013b). Nossa memória discursiva é constituída por 

imagens de sujeitos loucos que, por sua vez, se comportam de modo diferente ao que é 

normalmente aceito pelo corpo social. Dentre as características que podem qualificar esse 

lugar estão a irrupção de enunciados desconexos ou truncados e também enunciados verbais e 

não verbais que transgridem os valores discursivos. Podemos citar como exemplos dessas 

imagens que constituem nossa memória discursiva as personagens como o Coringa da 

franquia Batman ou o Chapeleiro louco de Alice no país das maravilhas. Essas personagens 

correspondem às características que citamos, logo, são objetivadas como loucos pelos 

interlocutores. Vale destacar que, no cotidiano, uma forma discursiva de desqualificar ou 

ridicularizar o outro é qualificá-lo como louco.  

O riso na FD jurídica é um enunciado que tem efeito de sentido negativo e não está 

apropriado a essas condições de produção. Por isso, a aceitação e até a normalização do sério 

como meio de demonstrar arrependimento diante dos juristas que ocupam posição 

historicamente constituída para representar institucionalmente as leis do país são gestos 

enunciativos esperados. Acreditamos, então, que as regras de formação dessa FD visam a 

controlar o exercício da função enunciativa tanto dos sujeitos objeto de julgamento bem como 

de todos os sujeitos envolvidos como advogados, testemunhas, corpo de jurados, entre outros, 

objetivando a restrição à irrupção do riso e a manutenção do controle sobre os sujeitos como 

estratégia de exercício de poder. 

 

3.3.2 O riso no julgamento 

A restrição ao riso no discurso jurídico pode ser verificada também em Jovem é 

advertida por rir durante audiência (Anexo I, 2013) que traz o julgamento de Penelope Soto, 

que ocorreu em dois mil e treze nos Estados Unidos da América, quando a jovem foi presa 
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por porte de uma droga ilícita chamada xanax. O vídeo foi publicado no site You tube. No 

vídeo vemos os trâmites legais sendo realizados pelo juiz, que se mantém sério e concentrado 

em seu trabalho enquanto a jovem alvo do julgamento está observando e aguardando sua 

sentença. Podemos ver nesse dado analisado o exercício de poder em relação às posições 

sujeito, o juiz ocupando posição de prestígio, constituindo uma voz de autoridade institucional 

representando o poder judiciário daquele país e a jovem infratora, na posição inferior de ré 

que se submete à lei que, por sua vez, remete à posição do juiz.  

A audiência é realizada por videoconferência, por conseguinte, a seriedade e 

gravidade do julgamento que está ocorrendo podem ficar distantes da garota infratora, dando-

lhe a sensação de que seu comportamento perante o juiz não é levado em consideração. Por 

isso, inferimos que o distanciamento físico com o julgador possibilita a irrupção do riso e de 

enunciados verbais como brincadeiras. Ainda sobre audiência, é possível observar que os 

ângulos de filmagem remetem, e reforçam, as posições sujeito dos interlocutores, porque o 

juiz é filmado de frente e Penelope é filmada de cima para baixo, demonstrando como as 

relações de poder estão em funcionamento na FD jurídica, em que o juiz detém o poder que se 

ampara em saberes e em leis e a jovem é vista em posição de desprestígio por ter 

desrespeitado a legislação. 

A jovem, presa pela primeira vez, não tem antecedentes criminais e está sorrindo 

desde o início da audiência. O riso da jovem demonstra o estranhamento com toda a situação. 

Em seguida, ao responder questões acerca dos bens que possui, especialmente sobre a 

quantidade de joias, Penelope esboça um riso mais intenso. Nesse momento, o riso proferido 

pela jovem é um enunciado que suscita uma atitude responsiva por parte do juiz, que responde 

a esse enunciado com uma advertência: “Não é uma piada, você não está em um clube”. A 

jovem tenta se explicar, mas o juiz a interrompe, reforçando sua autoridade e enuncia: “Não 

estamos em um clube. Leve isso a sério”. O riso é aceito em certas condições, mas não em 

outras, portanto, é um enunciado interpretado pelo juiz como forma desrespeitosa e a 

advertência é um enunciado direcionado à jovem como atitude responsiva ao riso. Vemos 

nessa advertência como a ordem discursiva controla as possibilidades de riso e o 

funcionamento das relações de poder relacionadas às posições sujeito ocupadas nessas 

condições. Desse modo, essa advertência demonstra que o riso é interpretado como valor 

negativo concernente às condições de produção da FD jurídica.  

No entanto, apesar de ser inconveniente e ser motivo de advertência, o juiz 

demonstra, incialmente, cordialidade com a jovem ao fazer a advertência sorrindo, porém, 

esse efeito da cordialidade tem um acabamento, diante do riso que persiste sendo enunciado 
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pela jovem. Diante disso, o riso proferido pelo juiz em conjunto com o enunciado “Estou 

vendo” demonstra certa irritação, referindo-se à afirmação de que a jovem está levando a sério 

o julgamento. O riso do juiz cessa em desaprovação ao comportamento da ré. Lembramos que 

o riso, de acordo com Bakhtin (1999), é ambivalente e pode desempenhar diversas funções 

nas diversas situações e produz efeitos de sentido diversificados, conforme verificamos nos 

enunciados que estão no vídeo. Igualmente, analisamos o riso da jovem nessas condições, 

pois é um riso nervoso. Esse efeito de sentido pode ser analisado em conjunto com outros 

gestos que ajudam a reforçar essa interpretação, como o fato de que ela mexe e segura nos 

cabelos demonstrando insegurança e ansiedade. Esse riso surge como resposta a um momento 

em que o sujeito emudecido não sabe o que dizer. Um riso nervoso como esse pode ser mal 

interpretado e, também, gera equívocos discursivos como nos fala Pêcheux (1990c). 

A advertência do juiz em direção à jovem visa a controlar tanto o riso quanto a 

função enunciativa da jovem, pois o riso oferece perigos à ordem vigente, tanto que os gregos 

e romanos controlavam o riso para controlar a sociedade (MINOIS, 2003), e, ainda hoje, o 

riso pode desqualificar os atos que são considerados sérios ou sagrados. Quando o sujeito 

desqualifica a ação do outro por maio do riso, tal ato constitui-se como forma de resistência 

ao exercício de poder.  

Percebemos que o riso enunciativo proferido pela jovem é mobilizado em 

desacordo à ordem do discurso jurídico, pois a posição sujeito e as condições de produção não 

permitem que o riso irrompa em um ambiente em que o sério é esperado pelos interlocutores 

como modo de respeito. O riso é entendido como forma de debochar não apenas do juiz, mas 

também da posição histórica institucional que ele ocupa. É possível perceber que o riso da 

jovem é um enunciado raro, porém há um acúmulo histórico de valores negativos que 

emergem relacionados a ele, conforme afirma Minois (2003). 

Para compreender a construção de sentidos e a função discursiva do riso como 

enunciado devemos nos atentar para o campo associado mobilizado em relação às regras de 

formação do discurso, dentre essas regras de formação vale destacar a posição sujeito, que 

para Foucault (2009a) é uma posição vazia, que, no entanto, não pode ser ocupada livremente, 

é preciso que o sujeito seja autorizado a dizer. Nas palavras de Foucault (2009a, p. 105),  

  
o sujeito do enunciado é uma função determinada, mas não forçosamente a mesma 

de um enunciado a outro; na medida em que é uma função vazia, podendo ser 

exercida por indivíduos, até certo ponto, indiferentes, quando chegam a formular o 

enunciado; e na medida em que um único e mesmo indivíduo pode ocupar, 

alternadamente, em uma série de enunciados diferentes posições assumir diferentes 

sujeitos. 
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A posição sujeito define o poder de dizer ou não assim como a possibilidade de rir 

ou não, pois estamos constantemente envolvidos em redes enunciativas que se relacionam a 

poderes, a saberes e à produção de verdades, o que direta e indiretamente retoma, define e 

redefine a posição sujeito e a função enunciativa. Diante disso, a posição sujeito ocupada pela 

garota conduz a um pedido de desculpas que é acatado pelo juiz que prossegue com o 

julgamento.  

O juiz persiste indagando quanto valem as joias que a ré possui e a jovem responde 

fazendo referência a um artista estadunidense chamado Rick Ross, sujeito que usa diversas e 

volumosas joias em suas aparições públicas. Penelope, ao mobilizar a imagem de outro 

sujeito visa a fazer uma brincadeira com o juiz, o que contradiz a sua posição sujeito de ré 

durante o julgamento, o que torna inadequada qualquer tipo de zombaria ou a irrupção de 

risos, de acordo com a ordem discursiva. O juiz não compreende a resposta da jovem que logo 

faz uma expressão de quem percebe a gafe que cometeu e muda sua resposta, afirmando que 

suas joias valem muito. Porém, Penelope profere todos os enunciados verbais em conjunto 

com o riso enunciativo, o que reitera sua conduta e comportamentos que destoam do sujeito 

nessas condições de produção da FD durante o ritual jurídico.  

O juiz, por sua vez, continua incomodado com o riso enunciado pela jovem e 

indaga: “A senhora usou alguma droga nas últimas 24 horas?”. O estranhamento do juiz ao 

riso da jovem o conduz a acreditar que a ré está fora de seu estado normal, pois a normalidade 

esperada pelos réus durante um julgamento de crime é designada pelo sério e somente um 

sujeito louco ou sob efeitos de drogas se comportaria de modo desequilibrado e inadequado 

frente ao poder judicial. A pergunta do juiz é um enunciado suscitado pelo riso contínuo da 

jovem e visa a contrapor ao enunciado não verbal que emerge. Outrossim, a pergunta do juiz 

visa a justificar o comportamento inadequado da jovem, mas também é tentativa de exercício 

de poder sobre ela, visando a controlar o riso que rompe com o decoro esperado pela ordem 

do discurso.  

Ouvimos em seguida, provavelmente a voz do advogado da jovem que, observando 

a contrariedade do magistrado, solicita a sentença para que o julgamento seja encerrado e não 

cause maiores danos caso o juiz fique irritado em resposta aos risos e outros enunciados 

proferidos pela ré. Porém, o pedido é negado, porque a jovem alegou ter muitas joias, o que 

conduz o juiz à condenação da jovem decretando uma multa de cinco mil dólares. O 

magistrado se despede da jovem e ela enuncia “Adiós” com um largo sorriso. O juiz ri e esse 

enunciado relaciona-se à demonstração de incredulidade do magistrado diante do riso e da 

brincadeira da jovem, conforme retrata a Figura 17. O riso enunciado pelo juiz se direciona à 
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ré como atitude responsiva ao enunciado da jovem e mostra que a ação do juiz sobre a ação de 

riso da jovem não teve o efeito esperado.  

O juiz, exercendo o poder que lhe é conferido pela posição institucional que ocupa, 

pede que a jovem volte. Percebemos que a jovem volta às gargalhadas, coloca as mãos sobre a 

boca tentando conter o riso. O 

riso funciona como forma de 

resistência à lei e à ordem do 

tribunal. E, assim, ao invés de 

obter a simpatia do juiz por 

ser sorridente e brincalhona, a 

jovem recebe uma punição 

maior em decorrência da 

forma inadequada como se 

comporta e a multa é 

aumentada para dez mil 

dólares. A multa aumentada é uma forma de ação sobre a ação do outro, um modo de punir o 

riso, isto é, é uma penalidade institucional visando a demonstrar mais uma vez que a irrupção 

do riso na FD jurídica é restrita, pois é um enunciado interpretado de modo negativo.  

Quando a jovem ouve o enunciado que aumenta sua punição vemos a mudança em 

sua expressão facial, que se mostra séria e descontente. A expressão facial se modifica e a 

jovem arregala os olhos e abre a boca em demonstração de espanto, em complemento a essa 

expressão ela indaga: “Está falando sério?”. O descontentamento se materializa pela ausência 

do riso que caracterizou toda interação anterior com o juiz, bem como pela expressão de 

irritação que é seguida pela materialização de um gesto pejorativo que visa a ofender o 

interlocutor. Todavia, como maneira de mostrar sua indignação diante do enunciado da ré o 

magistrado aumenta o tom de voz ao solicitar novamente o retorno da jovem para a frente da 

câmera. Tentando conter sua indignação, o juiz pergunta se a jovem realmente enunciou algo 

pejorativo em direção a ele. Vale destacar que a jovem com expressão enfurecida e com olhar 

fixo para o juiz confirma a materialização do gesto ofensivo. Irritado, o juiz penaliza 

novamente a jovem com trinta dias de prisão. Para tanto, o juiz mobiliza o saber jurídico antes 

de proferir a sentença e reforça que sua posição deve ser respeitada de acordo com a lei. Esse 

enunciado evidencia que o juiz reforça os discursos que o constituem como voz de autoridade 

e, por meio da sentença mais severa, ele exerce poder sobre a jovem, que tentava resistir por 

meio de risos, brincadeiras e até por gestos ofensivos.  

Figura 17. Jovem é advertida por rir durante audiência (Anexo I, 

2013). 
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Vale destacar que a forma desrespeitosa da jovem não se direciona somente ao juiz, 

mas à posição institucional histórica que ele representa e, que por meio de discursos, tenta 

reafirmar seu poder como guardião da ordem e das leis. Uma das formas de exercer poder é 

cercear o riso e o desrespeito que ele pode evocar como efeito de sentido. Assim, controlando 

o riso, controla-se o sujeito e a ordem discursiva se mantém. 

Temos nessas condições a tentativa de estabelecer uma verdade concernente à FD 

jurídica em que o riso e demais enunciados verbais e não verbais que estejam em descordo 

com as normas discursivas da FD jurídica, podem ser penalizados com a finalidade de educar 

e subjetivar os outros sujeitos. Portanto, o discurso jurídico tem valor de verdade a que está 

submetido o corpo social. Sobre a produção de verdades, Foucault (2010, p. 179-180) 

esclarece que:  

 

estamos submetidos à verdade também no sentido em que ela é lei e produz o 

discurso verdadeiro que decide, transmite e reproduz, ao menos em parte, efeitos de 

poder. Afinal, somos julgados, condenados, classificados e obrigados a desempenhar 

tarefas e destinados a um certo modo de viver ou morrer em função dos discursos 

verdadeiros que trazem consigo efeitos específicos de poder. 
 

O sério, portanto, está na ordem do discurso jurídico e a lei também está na ordem 

do olhar, por isso, a possibilidade para a irrupção do riso nessa FD é restrita, principalmente 

quando o sujeito ocupa a posição de réu na qual se espera a imagem de seriedade que compõe 

a memória discursiva do corpo social. Um fato relevante refere-se à repercussão dos risos da 

jovem, pois o vídeo até o momento da conclusão deste trabalho tem mais de dez milhões de 

visualizações. Diante disso, observa-se que é um riso que repercute e suscita enunciados. Tal 

concepção remonta, novamente, à raridade enunciativa que torna o riso um acontecimento. A 

raridade desse riso é concernente à formação do discurso jurídico, que é adepto a poucos risos 

e mostra-se intolerante com o sujeito o enuncia. Essa aversão ao riso na FD jurídica pode ser 

observada pela presença de comentários no You Tube
39

 acerca do vídeo, em que os sujeitos 

enunciam ditos que concordam com o comportamento do juiz e condenam a jovem. Desse 

modo, o riso continua sendo um enunciado controlado e há discursos pouco receptivos a ele, 

principalmente em ambientes oficiais, como o tribunal, que constitui um dos aspectos das 

                                                           
39

 O site You Tube é uma plataforma digital gratuita e pública onde os sujeitos podem publicar vídeos sobre 

qualquer assunto e permite que as pessoas assistam aos vídeos postados e deixem comentários acerca do que 

viram. Esses comentários são públicos e mostram a repercussão positiva ou negativa acerca dos valores 

discursos dos sujeitos sobre o tema daquilo que assistem. As informações sobre o site estão disponíveis em: 

https://www.youtube.com/yt/about/pt-BR/.   

https://www.youtube.com/yt/about/pt-BR/
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condições de produção desse riso que constam em Jovem é advertida por rir durante 

audiência (Anexo I, 2014).  

 

3.3.3 O riso da magistrada 

Assim, as condições de produção do riso relacionam-se diretamente ao efeito de 

sentido, à posição sujeito e à receptividade dos interlocutores. Nossa inferência parte da 

análise dos risos analisados anteriormente e também do estudo do riso que emerge em 

Ministra do STF ri durante entrevista (Anexo J, 2016), em que a Ministra do Supremo 

Tribunal Federal, Cármen Lúcia Antunes Rocha
40

, atual presidente desse colegiado de juristas 

enuncia alguns risos que não têm valor negativo como os risos enunciados pela jovem 

infratora em Jovem é advertida por rir durante audiência (Anexo I, 2014), se considerarmos 

que a FD predominante nesses dois dados é a jurídica. Assim, a formação do discurso jurídico 

evidencia quem pode rir, para quem rir e quando rir e ainda delimita que a irrupção do riso é 

controlada e restrita a algumas ocasiões.  

O dado que analisamos é um trecho da entrevista concedida ao programa Roda 

Viva
41

, TV Cultura, publicado pelo canal oficial do programa no site You Tube em dezessete 

de outubro de 2016. As condições de produção são mais propícias ao riso, mesmo se tratando 

de uma entrevistada que ocupa a posição de Ministra e de Presidente da principal Instituição 

do poder judiciário no Brasil. Nessas condições, há uma abertura para o riso, pois não se trata 

de um julgamento ou audiência, porém, o riso exagerado poderia ser mal interpretado pelos 

interlocutores, como se a entrevistada não levasse o programa a sério, por exemplo. Ao longo 

da entrevista os risos enunciados por Cárnen Lúcia são bem recebidos pelos interlocutores. 

Desse modo, há controle sobre a irrupção do riso que pode emergir desde que haja equilíbrio 

tanto da entrevistada quanto dos entrevistadores, que também não podem rir em demasia, 

porque incorrem o risco de terem seus risos interpretados como forma de desrespeito à 

entrevistada e à instituição jurídica representada por ela. Entendemos, com Foucault (2009a, 

p. 123), que “[d]escrever um enunciado não significa isolar e caracterizar um segmento 

horizontal, mas definir as condições nas quais se realizou a função que deu a uma série de 

signos uma existência, e uma existência específica”. Os risos têm uma existência única como 
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 Conferir informações sobre seu currículo em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfComposicaoComposicaoPlenariaApresentacao/anexo/cv_carmen_luci

a_2009nov04.pdf.  
41

 O programa Roda Vida estreou em 1986 na TV Cultura. Conferir em: 

http://tvcultura.com.br/programas/rodaviva/ 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfComposicaoComposicaoPlenariaApresentacao/anexo/cv_carmen_lucia_2009nov04.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfComposicaoComposicaoPlenariaApresentacao/anexo/cv_carmen_lucia_2009nov04.pdf
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acontecimento na cadeia discursiva e cabe ao analista descrever as condições de emergência 

de tal enunciado.  

O vídeo
42

 inicia com a fala do entrevistador Augusto Nunes agradecendo pela 

presença de Cármen e falando de sua biografia, a qual ele considera admirável. Nesse 

instante, a câmera se volta para a magistrada que sorri e com um levantar de sobrancelhas e 

uma leve inclinação da cabeça para o lado agradece ao entrevistador. O riso, junto à expressão 

facial, tem efeito de sentido de discordar dos elogios, isto é, o riso responde ao enunciado 

anterior, como se dissesse “Não é bem assim” ou “Não é para tanto”. O riso que emerge tem 

efeito de discordância das palavras do entrevistador, mas por ser uma divergência permeada 

pelo riso delineia-se uma suavidade e uma delicadeza com o interlocutor. A Ministra tenta 

mostrar-se, desse modo, humilde e ciente da responsabilidade devido à posição que ocupa. O 

riso e a expressão fisionômica, nessas condições, configuram-se com forma de resistir a esse 

enaltecimento de sua imagem.  

Em continuidade ao vídeo, vemos que a Ministra continua rindo e confirma sua 

satisfação em participar do programa, conforme podemos visualizar na Figura 18. O riso 

nessas condições já é outro e, 

como enunciado, é da ordem do 

acontecimento e visa a 

demonstrar sua cordialidade e 

presteza em participar do 

programa para a qual foi 

convidada. Assim, 

interpretamos esse é um riso 

protocolar. Mais uma vez 

compreendemos que o riso 

emerge em um campo 

associado e responde ou refuta a outros enunciados, nesse caso, reponde aos elogios e 

agradecimentos do entrevistador Augusto Nunes. Outrossim, a forma de se posicionar da juíza 

é diferente de quando ela se pronuncia em uma sessão do STF, pois as condições de produção 

são outras e nesse caso do programa Roda Vida inferimos que a possiblidade de emergência 

de vários risos é maior.  

                                                           
42

 O programa tem duração de cerca de uma hora e vinte minutos, mas selecionamos apenas os momentos em 

que a Ministra ri. Se levamos em consideração a duração do programa, podemos inferir que ela ri pouco e 

mantém-se séria a maior parte do tempo.  

Figura 18. Ministra do STF ri durante entrevista (Anexo J, 2016). 
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Ao responder à pergunta do entrevistador Augusto Nunes acerca do que gostaria 

que melhorasse no âmbito do STF, Cármen mantém-se séria. Ao término da resposta, ela 

manifesta o desejo de fazer uma correção acerca do foi dito sobre sua biografia: a Ministra 

não defendeu a tese, portanto, não é doutora. A retificação é feita acompanhada por riso que 

funciona como eufemismo visando a tornar seu dito mais receptível, pois corrigir o outro pode 

produzir sentido de um enunciado arrogante, mas ao fazer isso em conjunto com o riso 

minimiza-se o peso desagradável desse ato. Essa correção em sua biografia em um programa 

de visibilidade nacional tenta reafirmar a preocupação da justiça e de seus representantes, seja 

em qualquer circunstância, com uma „verdade‟ e com a honestidade, o que constrói para si 

uma imagem de credibilidade em relação à posição de destaque que ocupa no meio jurídico.  

Em seguida, ouvimos a pergunta do jornalista Pedro Dias Leite a respeito da 

Operação Lava Jato e do fato de o juiz Sérgio Moro ter liberado áudios de escutas telefônicas 

que continham conversas entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff 

que era a Presidente da República naquela ocasião. A divulgação de escutas telefônicas de 

pessoas que tem o foro privilegiado como presidentes, senadores e deputados é vedada pela 

Constituição Federal. O jornalista indaga se Cármen considera que houve erro por parte de 

Sério Moro. A Ministra pensa por alguns segundos e afirma que não pode falar a respeito 

porque é uma matéria que ainda está em julgamento no STF. Novamente, Carmém recorre ao 

riso para que sua negação em responder ao entrevistador não seja uma forma de grosseria ou 

falta de colaboração, já que ela aceitou participar do programa.  

Além do riso enunciado no decorrer de toda a resposta referente a essa temática, a 

Ministra ainda recorre ao saber jurídico para fundamentar sua impossibilidade de falar sobre o 

assunto perguntado, porque se o caso tramita em segredo de justiça a magistrada está proibida 

pela lei de se posicionar sobre o tema. Desse modo, há o exercício de poder relacionado ao 

cargo que ocupa, em que ela não pode opinar ou expor publicamente sua opinião sobre 

qualquer assunto, ou seja, o exercício da função enunciativa está relacionada à posição sujeito 

da qual não pode se desvincular, logo, a Ministra está subjetivada pelos valores discursivos 

vinculados ao saber e às regras de formação da FD jurídica. Por outro lado, a magistrada se 

coloca em uma posição de autoridade em relação ao jornalista entrevistador que tenta exercer 

poder sobre ela indagando sobre um fato polêmico incitando-a a falar. O riso e o enunciado 

verbal de Cármen configuram-se como tentativas de resistir ao exercício de poder do outro, 

mas o faz de um modo gentil. O exercício de poder está disseminado e funciona nas ínfimas 

práticas sociais, está no dizer e não poder dizer de um sujeito ocupando uma dada posição 

(FOUCAULT, 2010) ou no rir e não rir em dadas condições de produção. 
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Na sequência da entrevista outras perguntas são feitas até que o jornalista Pedro 

Dias Leite retoma a palavra para indagar a Ministra acerca de sua avaliação sobre o governo 

de Dilma Rousseff. A Ministra responde os questionamentos de Pedro. Em seguida, 

aproveitando que o tema da enunciação era o fim do governo de Dilma, a jornalista Eliane 

Cantanhêde pergunta: “E foi golpe? Foi golpe?”. A jornalista faz a pergunta e em seguida 

enuncia um riso contido e levanta sobrancelha como quem diz: “Peguei você”. Portanto, o 

riso de Eliane tem efeito de ironia direcionada à magistrada e constitui-se como forma de 

exercício de poder por meio de uma provocação acerca da polêmica sobre a destituição de 

Dilma da presidência. Há um breve período de silêncio que antecede a resposta da Ministra.  

Mediante à provocação de Eliane, a Ministra Carmén enuncia um riso em direção à 

jornalista que também é riso irônico, pela impossibilidade de se dizer aquilo que ela gostaria 

para a Eliane mediante às condições de produção. O riso emerge em conjunto com o 

enunciado verbal: “Isso tudo está sub judice
43

. A senhora sabe, não sabe dona Eliane?”. A 

utilização do vocábulo “dona” indica que as duas já se conhecem, demonstrando certa 

intimidade entre as duas interlocutoras. Por outro lado, a Ministra quer dizer que, como 

jornalista, Eliane está bem informada sobre o assunto e, por isso, uma pergunta como essa não 

deveria ser proferida, pois os casos que o STF julga tramitam em segredo de justiça. A 

ministra adverte a jornalista e indiretamente adverte aos demais jornalistas quando afirma que 

“tudo”, isto é, qualquer assunto relacionado ao tema não pode ser comentado. Porém, a 

advertência é feita em tom bem humorado, mas ainda assim, é uma forma de resistir à 

provocação da jornalista. Verifica-se, outra vez, que a justificativa para sua negativa da 

Ministra em responder um questionamento é sustentado pela mobilização de saber jurídico.  

Em resposta ao enunciado da magistrada, ouve-se a jornalista enunciar uma 

gargalhada diante da advertência „bem humorada‟, gesto que ameniza o conflito que se 

iniciou quando o questionamento acerca do golpe foi feito. Verificamos, ainda, que o riso dá 

acabamento ao embate entre as enunciadoras, corroborando a noção bakhtiniana de que o 

enunciado tem um acabamento que torna possível a alternância entre os sujeitos em interação 

(BAKHTIN, 2003). 

Nessa breve enunciação entre a jornalista e a Ministra é possível perceber um 

complexo jogo de relações de poder e resistência que são permeadas por enunciados verbais e 

não verbais como o riso que desempenham funções na comunicação. A juíza visa a manter a 

imagem de neutralidade em relação a temas polêmicos, utilizando-se da autoridade conferida 
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 Expressão que significa: que se encontra em mãos de um juiz ou tribunal, aguardando determinação judicial. 
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pelo cargo e pelas leis. Por outro lado, o riso abranda a tensão que poderia emergir caso a 

advertência fosse enunciada em tom sério. Vemos, desse modo, que o riso modifica o efeito 

de sentido de um enunciado verbal e reafirma uma de suas funções na comunicação: sua 

ambivalência na enunciação e seu estatuto de enunciado, mediante ao aparato teórico que 

mobilizado nesta pesquisa.  

O programa prossegue com outras questões respondidas pela Ministra Cármen. 

Novamente o jornalista Pedro Dias Leite toma a palavra e pergunta acerca dos 

posicionamentos da magistrada em diversos julgamentos em que ora vota de forma liberal, 

ora vota de forma conservadora. O questionamento de Pedro ratifica valores discursivos de 

uma sociedade que almeja uma regularidade nas decisões e nos comportamentos do sujeito, 

ou melhor, que o sujeito seja assujeitado definitivamente a um posicionamento. A proposta 

foucaultiana a qual nos filiamos remonta a uma possibilidade de desfiliação do sujeito a um 

discurso e filiação a outro. No entanto, observa-se a inquietação do jornalista que diz: “Se a 

senhora tivesse que se localizar nesse espectro ideológico, a senhora se considera uma juíza 

mais conservadora ou mais liberal?”. Ao que a Ministra enuncia: “Eu sou uma juíza mineira. 

Ninguém nunca saberá!”. Essa referência à imagem e aos discursos relacionados ao mineiro 

como aquele sujeito que faz tudo quieto ratifica seu posicionamento de não se expor 

publicamente acerca de temas polêmicos, tentando preservar uma pretensa imparcialidade. No 

entanto, chama atenção a brincadeira da Ministra em tom bem humorado para esquivar-se de 

ter que se posicionar e posteriormente ser cobrada por isso. Ela enuncia um riso sutil 

corroborando a resistência de forma cordial à investida do jornalista.  

A partir dessa exposição, entendemos que os risos produzem efeitos, pois 

 

[n]enhum signo cultural, quando compreendido e dotado de um sentido, permanece 

isolado. Todo signo, como sabemos, resulta de um consenso entre indivíduos 

socialmente organizados no decorrer de um processo de interação. Razão pela qual 

as formas do signo são condicionadas tanto pela organização social de tais 

indivíduos como pelas condições em que a interação acontece de acordo com 

(BAKHTIN, 2006, p. 43). 
 

Os risos são signos na enunciação e diante do arquivo de enunciados possíveis, 

nessas condições, a magistrada enuncia uma brincadeira em tom irônico acompanhado por um 

riso sutil. Chama atenção também os risos enunciados pelos sujeitos presentes no estúdio em 

resposta ao enunciado de Cármen. Os interlocutores compreendem a brincadeira da Ministra 

mediante ao saber que constitui a memória discursiva sobre o assunto. O riso, como signo 

cultural, emerge como atitude responsiva a esse saber. Assim, os risos, em suas múltiplas 
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formas enunciativas, convergem para o entendimento de que as diversas materialidades 

linguísticas são importantes para a comunicação.  

O comportamento e os enunciados verbais e não verbais proferidos pela Ministra ao 

longo da entrevista, como dissemos anteriormente, corroboram o entendimento de que a 

regularidade da FD jurídica é constituída por pouca abertura para a irrupção dos risos, mas as 

condições de produção aqui delineadas não são tão formais quanto o ambiente de um tribunal, 

por conseguinte, a emergência de risos e até de brincadeiras é possível, desde que não se 

tenha excessos, pois ainda se trata de uma magistrada que representa a voz de autoridade de 

uma instituição jurídica federal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Hoje é impossível uma significação do riso 

que leve em conta a virada que transportou a 

verdade para o não-sério. Quando se trata de 

fazer „significar‟ o riso (apreendê-lo enquanto 

objeto, defini-lo), é a verdade mais 

fundamental (inconsciente, criadora, 

regeneradora etc.) do não-sério que está em 

causa.  

 

Verena Alberti (2002) 

 

 

Neste trabalho procuramos evidenciar que as materialidades não verbais como o 

riso podem constituir-se como enunciado na cadeia da comunicação. Para tanto, procuramos 

discutir a função do riso em outros períodos históricos recorrendo às obras de Georges 

Minois, História do riso e do escárnio (2003), de Bremmer e Roodenburg, Uma história 

cultural do humor (2000) e Verena Alberti, O riso e o risível: na história do pensamento 

(2002). A fundamentação teórica por meio da qual é possível analisar a emergência do riso 

sob a perspectiva adotada baseia-se nos conceitos apresentados pela Análise do Discurso de 

linha francesa, nas contribuições dos estudos de Michel Foucault, principalmente em 

Arqueologia do saber (2009a), e de Mikhail Bakhtin na obra Estética da criação verbal 

(2003). Assim, a noção de enunciado como materialidade efetiva produzida por um sujeito foi 

o cerne de nossa discussão. 

O riso emerge por meio de uma materialidade, isto é, ele é efetivamente 

pronunciado por um sujeito ocupando uma determinada posição que é construída 

historicamente e remete aos posicionamentos institucionais que permeiam os enunciados 

proferidos pelos sujeitos, o que permite a esse sujeito o „poder dizer‟ ou o „poder rir‟ em 

dadas condições. Quando analisamos no discurso religioso o riso do Papa em (Papa ri com 

jovem durante cerimônia, 2015, Anexo B) e o riso da criança (Criança ri durante programa 

religioso, 2014, Anexo A), percebemos que as posições que os sujeitos ocupam permitem ao 

Papa rir e a criança já não pode.  
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Pensando com Foucault, neste trabalho tentamos estabelecer algumas regularidades 

nos risos que selecionamos, verificando e visualizando nesses enunciados dispersos, uma 

regularidade que permita interpretar os risos que emergem em situações de interação. Em 

outros termos, nosso trabalho retoma a noção de enunciado como  

 

um conjunto de signos em função enunciativa, exigindo com isso que entre o 

enunciado e o que ele enuncia estejam envolvidos os sujeitos em um lugar 

institucional, determinado por regras sócio-históricas que possibilitam que ele seja 

enunciado  (SARGENTINI, 2012, p. 105). 
 

Desse modo, cremos que a hipótese inicial de que o riso é um enunciado foi 

confirmada por meio das análises dos dados e também por meio do batimento teórico. 

Analisamos desde risos que tinham como efeito de sentido a alegria, a ironia e a derrisão. 

Procuramos ampliar a atenção do analista de discurso para a noção de enunciado que se volta 

para a ordem do discurso e para a ordem olhar, percebendo nas imagens, nos gestos e nas 

expressões faciais e corporais um material semiológico que veicula discursos em 

funcionamento conjunto com a língua, produzindo sentidos de sentido em dadas condições de 

produção. 

Uma das regularidades que observamos é que o riso é signo de cordialidade, mas 

também pode funcionar como forma de exercício de poder quando se deseja diminuir o outro. 

Assim, o riso emerge de um sujeito em direção ao outro, suscitando uma atitude responsiva 

desse interlocutor. Há, desse modo, uma interpretação da materialidade do riso que suscita a 

irrupção de outro enunciado para refutar ou confirmar os sentidos do riso anterior. O riso 

aciona nossa memória discursiva possibilitando que o interpretemos por meio da 

intericonidade. Trocam-se risos como se trocam enunciados linguísticos sempre relacionados 

a um campo associado. 

O riso relaciona-se ao corpo e ao rosto do sujeito, porque o rosto ri e o corpo 

também ri. Essa relação permite, por exemplo, observar a intensidade do riso da jovem que 

interfere em sua postura corporal como em Papa ri com jovem durante cerimônia (2015, 

Anexo B) em contraposição ao riso contido que irrompe no rosto de Cármen Lúcia em 

Ministra do STF ri durante entrevista (2016, Anexo J). Assim, o riso emerge em 

materialidades distintas, ou melhor, em gradações que incidem sobre a produção de sentido.  

Os dados selecionados foram descritos e analisados confirmando que o riso, como 

enunciado semiológico não verbal, pode ser reconhecido e interpretado, de acordo com as 

condições sócio-históricas nas quais emerge. Procuramos descrever também as relações de 
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poder e de saber que suscitam e, por vezes, sustentam a emergência do riso. Analisamos as 

condições que possibilitaram o exercício da função enunciativa e a posição dos sujeitos que 

enunciaram o riso e função desse enunciado na comunicação. 

Os dados que constituem o corpus remetem ao discurso religioso, ao discurso 

político e ao discurso jurídico, pois nas épocas que retratamos no percurso histórico 

verificamos uma repressão discursiva à irrupção do riso em algumas esferas sociais que 

envolviam a política e a religião pelo temor que a sociedade da época tinha em relação a esse 

gesto discursivo. Esse controle sobre o riso corrobora as palavras de Silva (2004, p. 169), em 

que “[h]á uma política de silenciamento daquilo que oferece perigo, que transgride a norma. 

Nem tudo pode ser dito, e o que ameaça a ordem deve ser proibido”.  

Ainda, nesses períodos históricos que mencionamos no segundo capítulo, havia o 

temor de que o riso desvirtuasse a ordem vigente, por isso, a vigilância acerca de sua irrupção 

era realizada por meio de práticas discursivas que em alguns momentos festivos, como o 

carnaval, eram abrandadas. Por meio deste trabalho, verificamos que o controle acerca da 

emergência do riso ainda permanece, porém com um vigor e um rigor menores. Constatamos 

que sociedade atual é adepta ao riso nas simples ações do cotidiano, mas há regras na 

formação dos discursos que selecionamos que visam conter o riso. Assim, o riso é silenciado 

em alguns momentos e suscitado em outras ocasiões. 

Nas análises podemos perceber uma característica salientada por Bakhtin (1999) em 

seu estudo sobre o carnaval, em que o riso pode suscitar interpretações ambivalentes, isto é, 

em uma mesma enunciação o riso pode produzir sentido de simpatia e também ser 

interpretado como um riso irônico e forçado em direção ao interlocutor, conforme verifica-se 

no riso de Dilma direcionado à jornalista no final da entrevista ao SBT (Risos em entrevista 

com candidata à presidência, Anexo E, 2014). Assim, nossa atenção volta-se para a posição 

do sujeito enunciador relacionada ao exercício da função enunciativa.  

É preciso avançar nas análises de materialidades não verbais, como o riso. 

Acreditamos que noção de enunciado é um aparato teórico para analisar as materialidades não 

verbais, pois, do mesmo modo que descrevemos e percebemos regularidades dos enunciados 

verbais, os enunciados não verbais também podem ser analisados, tomando as devidas 

precauções porque são linguagens diferentes. 

Observamos que o riso, apesar de ser valorizado na atualidade como expressão de 

felicidade, conforme Minois (2003), McMahon (2006) e W. Sousa (2012), é um enunciado 

controlado, isto é, há práticas que regulam a ordem do discurso e a ordem do olhar em relação 

à irrupção do riso, pois não é positivo rir demasiadamente em uma cerimônia religiosa ou em 
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julgamento. No entanto, há falhas e equívocos que possibilitam aos sujeitos resistirem à 

ordem discursiva propiciando a emergência do riso. Porém, o efeito de sentido do riso 

enunciativo é interpretado de modo negativo pelos interlocutores nessas condições em que há 

restrições, conforme verificamos em Criança ri durante programa religioso (Anexo A, 2014), 

Cadu ri durante audiência de julgamento (Anexo H, 2015) e Jovem é advertida por rir 

durante audiência (Anexo I, 2013). Nesses dados temos condições de produção pouco 

favoráveis à irrupção do riso devido às regras de formação discursiva voltadas para o sério, 

principalmente referente à FD jurídica em que é possível afirmar que a regularidade 

discursiva relaciona-se à pouca tolerância e à condenação desse enunciado. 

Em outros casos, o riso é visto de modo positivo pelos sujeitos a quem o riso se 

direciona e tem efeitos como demonstrar a felicidade pela vitória alcançada em uma disputa 

política em O riso no discurso político do perdedor e do vencedor (Anexo F, 2014), mostrar-

se receptivo aos fiéis religiosos como no vídeo Papa ri com jovem durante cerimônia (Anexo 

B, 2015) ou ainda mostrar-se simpático aos interlocutores como nos dados Risos em 

entrevista com candidata à presidência (Anexo E, 2014) e em Ministra do STF ri durante 

entrevista (Anexo J, 2016). A partir dessas análises, delineamos a emergência do riso como 

enunciado e refletimos sobre a construção de mecanismos para analisar os gestos sociais que 

circulam e comunicam. Entendemos, assim como Sargentini (2012, p. 116), que 

 

os conceitos empregados para a analise da materialidade linguística são também 

pertinentes para a analise de outras materialidades. Considerando os ajustes 

necessários para analise da materialidade imagética em sua articulação com a 

materialidade linguística, pautamo-nos [...] no conceito de enunciado, por considerar 

que nele estão compreendidos outros conceitos da análise do discurso, como 

condições de produção, arquivo e memória. 
 

Diante disso, o riso enunciativo emerge exercendo funções na enunciação como a 

derrisão no discurso político, em que um candidato visa a exercer poder sobre o outro 

demolindo e ridicularizando o adversário como observamos em Risos no debate eleitoral 

presidencial (Anexo D, 2014). A derrisão também pode ser produzida por meio do riso 

suscitado pelo humor, conforme verificamos em O riso e o humor do Dep. Tiririca no 

discurso político (Anexo G, 2014), em que o candidato ao cargo político zomba de seus 

adversários, assemelhando-se ao Bobo da Corte (MINOIS, 2003). 

Observamos também que os risos compõem a rede intericônica de imagens que 

constituem a memória discursiva e permitem o diálogo entre as imagens internas e externas, 

direcionando o olhar do sujeito (COURTINE, 2013b), possibilitando a interpretação dos risos 
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enunciados em dadas condições. O riso e a imagem de Tiririca em O riso e o humor do Dep. 

Tiririca no discurso político (Anexo G, 2014) mobilizam a imagem interna que temos do 

palhaço. A imagem de Cadu rindo diante da juíza em uma audiência no vídeo Cadu ri durante 

audiência de julgamento (Anexo H, 2015) dialoga com a imagem de sujeitos loucos que riem 

descontroladamente em situações sérias. O riso de Cadu faz funcionar a intericonicidade 

referente às imagens da loucura que permeiam a memória discursiva, possibilitando que o 

sujeito seja objetivado ou não louco. 

Assim, descrever o enunciado é observar as condições que possibilitam sua 

irrupção, por isso, há condições mais propícias e outras menos favoráveis ao riso em cada 

discurso que pesquisamos. Devemos, portanto, analisar a particularidade do enunciado como 

acontecimento. As regras de formação discursiva não são homogêneas e há entrecruzamentos 

entre as FDs, pois as regras de formação não são fechadas ou permanentes. De acordo com 

Morgado (2015, p. 36) as regularidades das FDs são  

 

condições de produção abertas para o discurso, englobando todas as possibilidades 

de discurso, de sentido e da constituição do sujeito. Isso se torna possível graças aos 

saberes que constituem os discursos e que são (re)tomados, transformados, apagados 

na materialidade repetível e dispersa [...]. A essência de uma FD são os discursos 

que estão postos na sociedade e que em algum momento retorna em instâncias 

específicas, gerando e/ou reforçando sentidos. Nesse aspecto, não se determina 

apenas o que pode ser pensado e o que pode ser dito, mas como ser pensado e 

maneira de se dizer. 
 

As regras de formação de uma FD passam pela descrição e análise do enunciado, 

isto é, do efetivamente dito ou materializado. As regras de formação possibilitam a irrupção 

de um dado enunciado, por isso, a irrupção do riso relaciona-se a essas regras de formação 

que passam pela seleção, descrição e análise das condições em que emergiu, quem os 

proferiu, quais efeitos de sentido produziu, quais os saberes mobilizados e quais as relações 

de poder engendradas. Foi esse percurso que objetivamos empreender neste trabalho.  

Reiteramos, portanto, nosso posicionamento acerca importância das múltiplas 

materialidades discursivas para os estudos da linguagem, em que uma forma de linguagem 

não se sobrepõe à outra. Assim, o riso e outros gestos discursivos na enunciação se integram à 

linguagem verbal. Recorremos, mais uma vez, às palavras de Bakhtin/Volochinov (2006, p. 

126):  

 

[a] comunicação verbal entrelaça-se inextrincavelmente aos outros tipos de 

comunicação e crescem com eles sobre um terreno comum da situação de produção. 

Não se pode, evidentemente, isolar a comunicação verbal dessa comunicação global 

em perpétua evolução. Graças a esse vínculo concreto com situação, a comunicação 
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verbal é sempre acompanhada por atos sociais de caráter não verbal (gestos do 

trabalho, atos simbólicos de um ritual, cerimônias, etc.), dos quais ela é muitas vezes 

apenas o complemento, desempenhando um papel meramente auxiliar. 

 

A linguagem verbalizada e a de caráter não verbal estão igualmente presentes na 

comunicação humana. Por isso, esta tese almeja possibilitar outras leituras e outros olhares 

para os enunciados e signos como o riso. Esperamos que, a partir da discussão proposta, 

outros profissionais linguistas possam problematizar questões pertinentes ao tema que 

envolve o riso como elo na cadeira da comunicação em relação à irrupção de outros 

enunciados não verbais na comunicação.  
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