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Resumo 

 

Esta dissertação tem por tema os tabus retóricos retóricos-discursivos e as crenças 

sociais. Situa-se na linha de pesquisa texto e discurso nas modalidades oral e escrita do 

Programa de estudos Pós Graduados em Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. A abordagem retórica fundamenta esta pesquisa e tem por base a 

teoria dos seguintes autores:rPerelman e Olbrechts-Tyteca, (2005) Campbell, Huxmann 

e Burckholder (2015) Ferreira (2017); Fiorin(2014). No que se refere a tabu e semântica: 

Guérios (1965); Pinker (2008); Bueno (1965). O objetivo da pesquisa é contribuir para os 

estudos sobre a Retórica e a relevância do contexto retórico para a difusão, exploração ou 

manutenção de tabus temáticos e linguísticos.  Justifica-se esta pesquisa por sua 

importância temática e a necessidade de reflexão sobre os tabus e sua relação com as 

crenças fortalecidas pela sociedade via senso-comum. Metodologicamente, trata-se de 

uma pesquisa bibliográfica e analítica com corpus retirado da coluna de José Simão, 

publicada no jornal Folha de São Paulo online. Os resultados demonstram que as 

temáticas tabuísticas são ferramentas de persuasão e direcionamento ideológico e também 

são recursos linguísticos que provocam e movem o auditório por meio da satisfação 

provocada por certas palavras e expressões pouco polidas. 

Palavras-chave: Tabu. Retórica. Discurso.  

 

  



Abstract 

 

This research has as its theme the rhetorical-discursive taboos and social beliefs. It is 

located in the line of research text and discourse in the oral and written modalities of the 

Program of Post Graduated Studies in Portuguese language of the Pontifical Catholic 

University of São Paulo. The rhetorical approach underlies this research and is based on 

the theory of the following authors: Perelman and Olbrechts-Tyteca, (2005) Campbell, 

Huxmann and Burckholder (2015) Ferreira (2017); Fiorin (2014). With regard to taboo 

and semantics: Guérios (1965); Pinker (2008); Bueno (1965). The aim of the research is 

to contribute to studies on rhetoric and the relevance of the rhetorical context for the 

dissemination, exploration or maintenance of thematic and linguistic taboos.  This 

research is justified by its thematic importance and the need for reflection on taboos and 

their relationship with beliefs strengthened by society via common sense. 

Methodologically, this is a bibliographic and analytical research with corpus taken from 

the column of José Simão, published in the newspaper Folha de São Paulo online. The 

results demonstrate that taboo themes are tools of persuasion and ideological direction 

and are also linguistic resources that provoke and move the audience through satisfaction 

caused by certain words and expressions that are not very polite. 

 

Key Words: Taboo. Rethoric. Speech. 
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INTRODUÇÃO 

 

                 A convivência social é organizada em regras que são estabelecidas pelo próprio 

homem e que permitem o que pode e o que não pode, o que é de direito e o que é de dever 

mediante acordos, leis ou imposições, a depender do contexto, da cultura e do tempo a 

que se referem. Dentre essas regras, está o tabu, termo que se refere a restrições ou até 

censura a algumas formas de comportamento e sempre fez parte da vivência entre os 

povos. 

Esta dissertação tem por tema os tabus retóricos e discursivos e as crenças 

estabelecidas no universo da doxa.  Situa-se na linha de pesquisa Texto e Discurso nas 

modalidades oral e escrita do Programa de estudos Pós-graduados em Língua Portuguesa 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem por fundamentação teórica no que 

tange a Retórica: Ferreira (2017); Tringali (2014) Campbell, Huxmann e Burckholder 

(2015), Perelman e Olbrechts-Tyteca, (2005). No que se refere a tabu e semântica, a 

pesquisa fundamenta-se em Guérios (1965), Pinker (2008) e Bueno (1965). 

Para tal, no intuito de direcionar nosso estudo, fundamentamos nossa investigação 

na seguinte questão:  

• Como, no plano retórico, o contexto e a seleção do auditório contribuem 

para a quebra dos tabus tradicionalmente veiculados por eufemismos e 

disfemismos? 

Justifica-se esta pesquisa pelo fato de os tabus, na comunicação, estarem 

intimamente ligados aos processos de interação e de influência no comportamento 

discursivo do ser humano, em diversas realidades expressas ou subtendidas nas mais 

variadas relações sociais em diferentes âmbitos. 

 Nesse sentido, o uso da palavra e demais estruturas comunicativas, bem como o 

universo dos sistemas de representação, tornam-se instrumentos de influência em 

comportamentos, escolhas e tomadas de decisões. Assim, pelo universo simbólico, em 

que a palavra está inserida, o homem vivencia e democratiza ideias e discursos. 

Neste contexto, o estudo de elementos comunicativos, vistos como marcadores 

linguísticos que fazem parte da articulação dos discursos, se faz pertinente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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para a compreensão dos referentes linguísticos, pois estes dialogam com aspectos sociais, 

culturais, políticos e/ou ideológicos que mensuram as práticas comunicativas como 

adequadas/inadequadas, conforme a situação concreta de uso e/ou os paradigmas 

associados a tais escolhas. 

Vale dizer que as indagações supracitadas subsidiam a reflexão alinhada às 

contribuições da Retórica, uma ciência que retroalimenta a discussão proposta por estudar 

a linguagem pelo viés das estratégias argumentativas e/ou persuasivas. A partir de 

negociações, acordos ou imposições, a Retórica se organiza como um instrumento na 

comunicação, articulada a ideologias defendidas por oradores ávidos por persuadir por 

meio do discurso e /ou jogo de palavras1. 

Em tal linha de análise, observa-se o diálogo entre a Retórica e o tabu, em 

retomada à ideia de jogo de linguagem. Assim, ao longo deste trabalho confirma-se ou 

refuta-se a hipótese do tabu como um elemento retórico, norteado por restrições que 

circulam na fala, na ação, no sentido e na recepção dos discursos que estão a nossa volta.  

Compreende-se que o tabu é um fenômeno presente desde as civilizações remotas 

até as atuais. Ainda que a organização social seja composta por muitas características 

próprias que podem definir a cultura de cada uma, a presença de temas tabuísticos é 

perceptível mesmo diante do constante movimento de mudanças que ocorrem por 

diversos fatores, tais como: tempo, desenvolvimento intelectual e tecnológico entre 

outros. É possível perceber igualmente esse fenômeno como instrumento de construção 

ou desconstrução de pensamentos.  

Dessa forma, esta pesquisa aborda a influência e contribuição da Retórica para a 

quebra ou manutenção de tabus tradicionalmente veiculados por 

eufemismos/disfemismos, bem como por apagamentos discursivos no contexto brasileiro. 

Ressalta-se que esta pesquisa é de natureza bibliográfica, aborda a presença de expressões 

linguísticas apontadas como uso intencional de vícios de linguagem (cacofonia, 

 
1 Wittgenstein: o filósofo em questão apresenta um estudo significativo sobre a articulação da linguagem 

como um jogo, algo que, metaforicamente, remete às práticas realizadas por oradores em pleno uso de 

discursos retóricos, por meio de estratégias linguísticas elaboradas para convencer ouvintes e calar 

adversários. 
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ambiguidade, entre outros). Esses recursos, identificados como tabus linguísticos, são 

curiosamente recorrentes em textos midiáticos.  

Ancorados por esta reflexão inicial sobre tabus, optamos pelos textos de José 

Simão, para destacar a articulação produzida pelo referido jornalista / orador com o intuito 

de vincular e ironizar a relação tabu e Retórica na composição do humor social.  A seleção 

dos textos obedeceu ao seguinte padrão temático: a política brasileira e os 

comportamentos dos políticos, perante a sociedade, tratados com humor pelo jornalista 

em sua coluna, no jornal online Folha de S. Paulo, bem como no jornal impresso ou no 

site do UOL. Entre os textos selecionados, serão analisados excertos conforme o 

direcionamento temático. A saber: 

TEXTO DIRECIONAMENTO TEMÁTICO 

1. Ueba! Guedes é um pato desarranjado  

2. ENEM! Weintraub é çabotagem  

3.   Ueba! A noivinha de Bolsonaro!  

4. Ueba! Bolsonaro indicado ao oscar  

5. Ueba! Flávio levou um chocotone  

6. Socuerro! Vicelândia 2018  

7. Ueba! Ministra da pornochanchada  

8. Marina X Bolsonaro, eu voto no X  

9. Ereções 2018! Vídeo do gozo Dória!  

10. 2018! Frota é fuderal  

11. Vamos jogar uma torta na cara do Malanta  

 

Destacamos que, para abordar o tema proposto, a presente pesquisa orienta-se pelo 

seguinte objetivo geral: contribuir para os estudos sobre a Retórica e a relevância do 

contexto social-discursivo para a difusão, exploração ou manutenção de tabus temáticos 

e linguísticos.  

 

DIRECIONAMENTO TEMÁTICO 

Taxonomia vocabular e tabu:  

Linguagem literal, identificação linguística, 

registro e trocadilhos 

Tropos: figuras de sentido, figuras de 

palavras, figuras retóricas. 

Categorias: 

• Religiosa,  

• Sexual e  

• Política,  

Polissemia: homonímia 

Recursos linguísticos e tabus: 

ambiguidade  

Cacofonia 
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Para contemplar a proposta, organizam-se os seguintes objetivos específicos: 

1- Revisitar a bibliografia tradicional sobre tabus; 

2- Apresentar conceitos constituintes do ato retórico; relação entre discurso, 

ideologia e tabus linguísticos por meio do jogo de palavras / ideias;  

3- Analisar o uso de tabus linguísticos e o contexto retórico utilizado por José 

Simão por meio de palavras e/ou expressões tabuísticas presentes nos excertos 

dos textos analisados.  

Nesse sentido, os objetivos nortearam os pressupostos metodológicos e a 

organização dos capítulos desta pesquisa, a saber:  

• No primeiro capítulo, abordamos a temática do tabu e do totem; seus 

conceitos e teorias desenvolvidas a respeito, bem como os aspectos 

ideológicos. 

• No segundo capítulo, apresentamos os conceitos constituintes da Retórica 

e da Nova Retórica: a argumentação e seus efeitos; a análise do discurso e 

a relação com os tabus. Discutimos proibições e quebra de paradigmas e a 

relações estabelecidas com a linguagem humorística.  

• No terceiro capítulo, apresentamos o corpus desta pesquisa bem como as 

análises dos excertos selecionados. Optamos por retirar os excertos que 

exemplifiquem os tabus retóricos e discursivos: tema de nossa pesquisa. 

Analisamos sob os princípios da Retórica, o uso de tabus linguísticos e o 

contexto retórico presentes nas palavras e/ou expressões tabuísticas 

utilizados no corpus composto por peças publicadas na Folha online pelo 

jornalista José Simão.  

Por conseguinte, tecem-se os resultados do estudo seguindo-se às referências desta 

investigação. 
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CAPÍTULO 1. TABU, TOTEM E ABORDAGENS TABUÍSTICAS 

 

1. O que é tabu: conceitos e teorias 

 
 

                  O tabu refere-se a proibições e a singularidades que cada povo tem em seus 

modos de viver.  Em determinados grupos, alguns aspectos tabuísticos diferem de outros. 

É sabido que os tabus sempre fizeram parte do imaginário humano, sua abrangência 

universal é antiga e percorre as gerações de modo que sempre provocará nos indivíduos 

atração e/ou medo diante de tal fenômeno. (AUGRAS, 1989). 

               A autora narra que o navegante James Cook (1728-1779), em seus relatos de 

viagem, observou e registrou a presença da palavra Tapu entre os nativos das Ilhas Tonga. 

Essa palavra era referência a qualquer coisa que era sagrada e proibida. O rei, bem como 

as oferendas aos deuses, não podiam ser tocados pelas pessoas comuns. Conforme aborda 

Guérios (1979): 

[...] existem objetos-tabu, que não devem ser tocados; lugares-tabu, que 

não devem ser pisados ou apenas de que se não deve avizinhar; ações-

tabu, que não devem ser praticadas; e palavras-tabus, que não devem 

ser proferidas. Além disto, há pessoas-tabus e situações ou “estados 

tabus.” (GUÉRIOS, 1979 p. 1). 

             

Assim, o Tapu estava relacionado a tudo o que lhe era atribuído valor e 

importância e podia se referir a homens, lugares, bichos ou coisas em detrimento do grau 

de hierarquia.  

[...] o Tapu (que o capitão Cook anglicizou em taboo, daí o português 

tabu), não designa apenas o caráter sagrado/perigoso de uma pessoa ou 

de uma coisa, mas também os dispositivos montados para lidar com ela. 

(AUGRAS, 1989, p.14). 

 

Conforme Freud (2013): 

 

‘Tabu’ é uma palavra polinésia, cuja tradução nos apresenta 

dificuldades, pois já não possuímos o conceito por ela designado. Entre 

os antigos romanos ele ainda era comum, o seu sacer era o mesmo que 

o tabu dos polinésios. Também o ‘ayos’, dos gregos e o kodausch dos 

hebreus devem ter significado o mesmo que os polinésios exprimem 

com “tabu”, e muitos povos da América, África (Madagascar), Central 

e do Norte com denominações análogas. (FREUD, 2013, p.12).  
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              Ocorrem em algumas culturas, proibições relativas a rituais religiosos para que 

se evitem o contato com objetos, seres ou indivíduos específicos, os quais são 

considerados impuros ou sagrados. O toque, a aproximação ou a referência representam 

perigo. Para Guérios, (1979), a palavra tabu pode ser traduzida por “sagrado-proibido” 

ou “proibido-sagrado”2. Consiste em abstenção ou proibição sobre coisas sagradas ou 

não que podem acarretar danos ao indivíduo e/ou sua descendência em caso de 

transgressão.  

 

Os tabus parecem surgir como parte do processo de organização das culturas e 

suas hierarquias e o seu surgimento é de origem desconhecida. 

[...] “tabu” é igualmente tudo tanto as pessoas como os lugares, objetos 

e estados passageiros, que são depositário ou fonte dessa misteriosa 

característica. Também se chama tabu a proibição que deriva dessa 

característica; é denominado tabu, enfim, conforme seu sentido literal, 

algo simultaneamente sagrado, acima do habitual, e perigoso, impuro, 

inquietante. Uma coisa ou uma condição transitória - que é o veículo ou 

fonte desse misterioso atributo. Também denota as proibições advindas 

do mesmo. (FREUD, 2013 p.16,17) 

 

           Quando certas palavras são ditas, parecem provocar alguma realidade empírica no 

interior dos interlocutores, que abre o acesso a sentimentos como pavor, medo ou receio 

do castigo divino. Tais palavras se referem a nomes de divindades, ou de entidades 

espirituais que desencadeiam vergonha, constrangimento em relação a temas como 

sexualidade, certas partes e funções do corpo.  

           O tema tabu mereceu estudos sob a ótica de várias áreas do conhecimento entre os 

quais a Antropologia, a Psicologia e a Linguística. Em Guérios (1979) percebe-se que, na 

Linguística, o tema do tabu foi abordado pela semântica, bem como pela dialetologia. 

Pinker (2008) acrescenta que aspectos linguísticos e biológicos exercem influência na 

relação das palavras com o pensamento.  

Para a Antropologia, o tabu está relacionado a objetos e ações que têm um 

significado essencial dentro de uma hierarquia social específica. Daí a importância de 

autoridades e objetos religiosos ou as proibições impostas aos animais totêmicos que são 

parte integrante da estrutura simbólica da sociedade. O tabu é um fenômeno espalhado 

 
2 GUÉRIOS, 1979, p.1. 
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por todo o mundo e em diferentes momentos da história do ser humano. Por sua natureza, 

têm prevalecido entre os grupos menos civilizados, em termos de discurso intelectivo. 

Para Guérios (1979), a movimentação da sociedade é baseada em um sistema 

original de tabus primitivos de grupos não civilizados, ou selvagens. Esses tabus 

desapareceram nas sociedades modernas, restando apenas vestígios deles em certos 

grupos marginalizados. Desde a psicanálise ortodoxa, os estudos de Freud têm sido 

também de grande destaque nesse assunto. Freud (2013) usou o termo em relação às 

proibições sexuais ancestrais. 

O tabu, como resultado de atitudes sociais ambivalentes - desejo e medo -, poderia 

levar o indivíduo a um comportamento evasivo e a aderir às normas sociais estabelecidas. 

Para Freud (2013), a propriedade do medo sagrado freudiano faz com que o tabu lhe seja 

bastante próximo, em termos axiológicos.  

O tabu, nessa perspectiva, considera que o sagrado - tanto quanto o impuro - é 

proibido e sua violação representa a própria impurificação. O ofensor se torna, por sua 

vez, um tabu. Por outro lado, as proibições de tabus nascem no lugar de origem dos 

instintos mais primitivos e, ao mesmo tempo, mais duradouros do homem, isto é, com 

medo da ação de forças demoníacas.  

O conceito de tabu implica, então, uma ideia de reserva e se manifesta 

especialmente em proibições e restrições. Conforme Guèrios (1979): Vem a ser a 

abstenção ou proibição de pegar, matar, comer, ver, dizer qualquer coisa sagrada ou 

temida3. Como o tabu se manifesta principalmente por proibições, Freud (2013) supõe 

que é baseado em desejos.  

Na verdade, não se vê porque é preciso proibir o que ninguém quer fazer; aquilo 

que é severamente proibido, pois, deve ser objeto de um desejo. Nesse sentido, como uma 

proibição dos desejos mais intensos do homem, transgredir o tabu implica punição e, por 

sua vez, também uma tentação.  Portanto, os homens que obedecem ao tabu, observam 

uma atitude ambivalente em relação ao que é tal fenômeno.  

No inconsciente, eles não desejariam nada melhor do que a transgressão, mas, ao 

mesmo tempo, sentem medo disso. Eles o temem precisamente porque o desejam, e o 

 
3 GUÉRIOS, 1979, p. 1 
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medo é mais forte que o desejo. Esse desejo é, em cada caso individual, inconsciente. O 

medo é um sentimento conhecido de toda criatura4. O tabu, como concebido por Freud 

(2013) é provavelmente a forma mais antiga de consciência moral. 

A palavra tabu contém um significado complexo: é o mais sagrado e intocável, 

por um lado, e o proibido e impuro, por outro. Simboliza o caráter maligno do sagrado, 

de uma perspectiva mágico-religiosa, e baseia-se no medo reverencial de uma força 

sobrenatural que impõe terríveis punições ao agressor que, por sua vez, é tentado pelo 

desejo de violar a proibição. (AMORIM; VIANA, 2003). 

O tabu pode se referir não apenas àquelas pessoas ou grupos cuja força 

sobrenatural é sagrada, como o líder espiritual da tribo, por exemplo; mas também aos 

objetos, cerimônias e locais de culto que, mantendo um relacionamento próximo com 

esses, constituem um tabu. Da mesma forma, o desconhecido ou impuro é tabu, devido 

ao perigo que seu contato pode encerrar. Neste contexto, concordam Freud, (2013) e 

Guèrios, (1979). 

Os autores acima mencionados afirmam, pois, que, com o passar do tempo, o 

senso religioso de muitos tabus foi diluído; no entanto, estes adquiriram um significado 

supersticioso, fundamentado no medo ilógico do objeto designado como tabu. Ele está 

presente na vida do ser humano de todas as idades e faz parte do processo de imersão do 

sujeito na linguagem.  

Assim, por exemplo, no léxico de todas as sociedades primitivas ou desenvolvidas 

existem abundantes tabus linguísticos cuja evasão ou substituição visa mitigar o 

significado das palavras que inspiram medo, rejeição ou modéstia. De acordo com Freud 

(2013), a tendência ao proibido se movimenta continuamente para esquivar da proibição 

que pesa sobre ela e tenta ressignificar o que é proibido por objetos e atos substitutos.  

Entende-se que o tabu linguístico tem sido relacionado ao medo pela proibição 

ancestral de expor objetos ao nome real, por diferentes razões, mas que mostram algumas 

constantes universais. De acordo com o que foi mencionado, o termo tabu é restrito à 

interdição religiosa originária de culturas ancestrais, talvez por causa do medo, ou ainda 

em função do temor, pela garantia da proteção divina.   

 
4 BAUMAN, 2008, p.9 
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Há uma identificação da parte com o todo e do nome do objeto com o próprio 

objeto, este, formatado, à medida que se constitui antes dele a ideia do pensamento, 

proveniente da força que tem a palavra. Nesse sentido, conforme Pinker (2008), a palavra 

é a essência ou a parte mais sólida, íntima e indissolúvel de estar dentro do pensamento 

mágico da pessoa.  

Guèrios (1979) menciona, pois, que as palavras censuradas são dadas por uma 

veneração supersticiosa de uma autoridade, animal ou espírito. De acordo com o 

pensamento de Pinker (2008), o tabu, em seu significado original consiste em evitar uma 

palavra - e sua substituição por outra - causada pelo medo de um ser sobrenatural. O tabu 

mais frequente é o do próprio sobrenatural - deus, demônio etc.  

 

1.1.  Totem e tabu 

 

É importante citar que a expressão “totem” está ligada a símbolos e/ou costumes 

simbólicos de diferentes grupos sociais. Desse modo, há uma carga cultural atribuída ao 

“totem” que remente à diversidade de crenças e valores, conforme as características 

culturais individuais e coletivas. 

 Nos estudos de Amaral (2016), os tabus são divididos entre as esferas do sagrado 

e do profano e subdivididos em domínios que operam em diferentes esferas: sexual, 

religiosa, física, política entre outras. É relevante citar também a contribuição de Freud 

(2013) mostra ser fundamental à discussão que segue por abordar aspectos tabuísticos 

socioculturais que, de algum modo, relacionam-se com a ideia de proibição. Tal 

característica retroalimenta as relações estabelecidas por meio da tríade: tabu, linguagem 

e discurso.  

  O pai da psicanálise ressalta que, em todas as sociedades, desde as mais antigas 

até as sociedades atuais, o fenômeno do horror e desejo ao incesto estão presentes. Em 

suas análises, observou que a população dos aborígenes possuía uma organização que 

evidenciava a presença de um sistema totêmico, no qual se fundamentava os modos de 

vida daquele povo que, embora não fossem regidos por instituições religiosas ou sociais, 

por meio do totemismo, havia uma subdivisão dos grupos, que mediante o totem, eram 

intitulados de clãs ou estirpes menores. 
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O totem simboliza um nome que fundamenta a classificação e as regras da 

coletividade, nas quais os descendentes de um mesmo totem são considerados 

consanguíneos. O totem representa seres ou objetos sagrados dentro do clã na figura de 

animais, plantas, força da natureza e em esculturas divinizadas. 

O totem é, em primeiro lugar, o ancestral comum do clã, mas também 

seu espírito protetor e auxiliar, que lhe envia oráculos, e, mesmo quando 

é perigoso para outros, conhece e poupa seus filhos. (FREUD, 2013, p. 

8). 

Neste ponto, o autor observa que a moral sexual acompanha a convivência 

humana desde os seus primórdios, especialmente no que se refere ao incesto, pois dentre 

as regras do clã, relações sexuais e casamentos entre si são proibidos e a violação destas 

leis constitui importantes consequências para o grupo. Freud (2013) ressalta que o desejo 

incestuoso é apresentado no inconsciente da criança, que vê na imagem do pai ou da mãe, 

objeto de desejo, mas que, na medida em que cresce, esses desejos são liberados e, no 

caso de serem reprimidos, ocasionam neuroses. 

Desse modo, o autor observa que os povos selvagens criaram modos de controlar 

os desejos incestuosos por meio de proibições e restrições não advindos de um sistema 

político organizado, como se observa nas sociedades modernas, mas que reflete uma 

espontaneidade advinda do tabu que, independente de ordens externas, se autoimpõe. Ele 

igualmente aponta que há relação entre os tabus existentes nas sociedades primitivas e 

aspectos morais nas sociedades como um todo. Por conseguinte, o tabu pode iluminar o 

entendimento das origens das proibições e restrições perpetuadas pelas tradições e leis e 

que, desse modo, o ser humano, em qualquer tempo e cultura, não fica isento aos danos 

referentes aos tabus. 

Ressalta-se que a motivação inconsciente para a transgressão provocada pelo 

próprio tabu, traduz impulsos conscientes que são interditados pelas restrições tabuísticas 

em virtude dos males que tais atos podem ocasionar para o convívio social. Os indivíduos, 

por sua vez, conscientes das consequências decorrentes das transgressões, vigiam e 

punem o transgressor para manter a ordem de convivência social dada a ambivalência que 

habita o homem. 

O totem abrange o campo religioso no que diz respeito à veneração do primitivo 

para com o totem, por meio de proibições como caçar, matar, comer, olhar, tocar ou até 
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mesmo proferir o nome do animal totêmico. A violação pode ocasionar doença ou morte 

e a obediência consiste na recompensa de ser protegido do mal. Em sua abrangência 

social, abarca as relações de obrigações entre as tribos e os membros do clã. 

Freud (2013) mostra, por meio do mito, a narrativa de acontecimentos que 

resultaram na instituição do contrato social. Ele deu origem a um novo regime que teve 

início com a proibição do incesto e o consenso entre os membros do clã em não travar 

uma disputa brutal para ocupar o lugar do líder. Havia um domínio por parte do chefe do 

clã que possuía todas as fêmeas do grupo e impedia que os demais pudessem desfrutar de 

seus desejos sob a imposição de suas regras regidas pela força.  

Os outros, na figura de filhos, foram expulsos do clã e tomados pela insatisfação 

e frustração se revoltaram com a tirania do chefe, que também representa a figura paterna. 

Mediante o ocorrido, decidiram conjuntamente matar o líder e se livrarem daquela 

submissão. Para celebrar a irmandade sanguínea, realizaram o festim totêmico, no qual 

se alimentaram da carne do pai a fim de evitarem conflitos advindos da disputa pela posse 

do lugar do chefe. Assim, renunciaram a satisfação incestuosa e passaram a buscar 

mulheres para se relacionarem em outras hordas, estabelecendo a exogamia. 

Havia, entre o pai e filhos, uma relação ambivalente de amor e ódio e, por meio 

da morte do pai, estabelece-se o estado de direito reclamado pelos filhos. No entanto, a 

expressão de ódio exteriorizada por meio do assassinato, deu origem ao sentimento de 

culpa decorrente do amor outrora sentido, o que resultou na continuidade da interdição 

impelida pela figura paterna e, assim, a perpetuação do poderio obedecida pelos filhos 

em respeito à memória do chefe do clã e por medo do castigo ou vingança do espírito do 

morto, que passa a representar a figura divina. 

Os primitivos estabeleceram rituais totêmicos nos quais os alimentos consumidos, 

geralmente, a carne de um animal, representavam o corpo do pai morto e todos, ao ingerir 

o alimento, ao mesmo tempo em que assimilariam o poder, alcançariam a redenção do 

pecado do parricídio. Freud (2013) então ressalta que os dois tabus que fundamentam o 

totemismo consistem em matar o totem e se relacionar com mulher que o pertence, ao 

relacionar a repressão desses desejos com o complexo de Édipo.  

Assim, a proibição do incesto corresponde à força da união dos irmãos e à 

obrigação em proteger o animal totêmico como uma forma de aliviar o sentimento de 
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culpa e conseguir a reconciliação paterna. Estes são os fundamentos para a prática da 

moralidade humana. Por meio do mito, o autor reflete sobre elementos que organizam a 

sociedade no campo que constitui as restrições morais e religiosas e a relação entre lei e 

desejo. 

1.2. Tabus linguísticos e eufemismo/disfemismo  

Os tabus linguísticos dizem respeito às restrições no falar, pois certas palavras ou 

expressões podem invocar forças sobrenaturais. Conforme Guérios (1979), estas palavras 

podem se manifestar tanto para o bem quanto para o mal, assim como palavras 

indecorosas, ofensivas, inadequadas para certos contextos. 

Por essa razão, ocorre a utilização de eufemismo no sentido de evitar ou 

aquebrantar o peso de certas palavras. De maneira geral, os eufemismos são alternativas 

suaves, ou pelo menos inofensivas, para expressões que as pessoas preferem não usar na 

execução de uma intenção comunicativa específica em uma determinada ocasião, e estes, 

como dito, abarcam os tabus linguísticos e são fortes correntes de sua expressão. 

O eufemismo é a figura de linguagem comumente ligada ao tabu, pois o uso de 

jargão, como o humor e outros aspectos da nomenclatura, surgem do desejo de dar mais 

subjetividade às funções da fala, e estimulam a sensibilidade ao evocar ideias de ordem 

inferior ou superior à realidade. Para Bueno (1965) é o sinônimo, a perífrase que se deve 

usar em lugar da palavra direta, para amenizar, diminuir, velar o significado rebarbativo 

ou cru que a sociedade repele”5.  

Conforme Kröll (1984), observa-se, ainda, que romper com o lugar comum e a 

superioridade intelectual para satisfazer a imaginação e fornecer a ela uma fonte lúdica 

parece funcionar como defesa vital contra a dura realidade. De acordo com Ullmann 

(1964), tais eufemismos resultam em nova adequação ao sentido da palavra, o que torna 

o tabu um fator causal de transformações semânticas. 

            Kröll (1984) retrata tais transformações e aborda um estudo sobre o eufemismo e 

o disfemismo no contexto brasileiro e mostra as causas e os processos que envolvem o 

movimento constante deste fenômeno linguístico. A autora observou aspectos ligados a 

 
5 BUENO, 1965, p. 189. 
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classes sociais e nível intelectual no tocante   a recorrência de seus usos e como um 

eufemismo, pode, com o tempo, se transformar em um disfemismo. 

        A utilização do eufemismo e do disfemismo, segundo a autora, ocorre como recursos 

linguísticos que visam evitar ou abrandar as palavras ou expressões consideradas tabu. O 

eufemismo tem a função de polir educadamente certos termos ou expressões, em 

oposição ao disfemismo que tem a intenção de tornar a expressão ou palavra em 

desagradável, chula ou sarcástica. Em sua abordagem, Kröll (1984), assim como Ullmann 

(1964) classificam os tabus em três grupos: tabus de medo, tabus de delicadeza e tabus 

de decência. 

O tabu do medo diz respeito ao sobrenatural, seres espirituais benignos ou 

malignos que podem causar algum dano ou castigo; o tabu da delicadeza consiste em 

substituir o uso direto de palavras duras ou tabuísticas por expressões delicadas, leves e 

de bom gosto: o tabu da decência por sua vez, remete ao uso de expressões que 

demonstrem bom senso, boa educação, respeito. Essa classificação, ainda que genérica, 

remete tais abordagens tabuísticas.  

 

1.3. As abordagens tabuísticas 

 

O medo, em níveis de normalidade, exerce a função de alerta a riscos que 

representam ou podem ocasionar perigo para a sobrevivência. O homem teme tudo o que 

de algum modo lhe possa causar sofrimento.   

O tabu de medo refere-se a uso de certos termos relacionados com a cultura, 

principalmente em questões ligadas às religiões representadas pelas forças do mal na 

figura do diabo, satanás, belzebu e outros nomes igualmente proibidos de serem 

mencionados para não atrair a fúria das forças demoníacas. As variadas formas abordadas 

por Guèrios (1979), em várias línguas para evitar o uso das palavras diabo, demônio e 

satanás, podem ser classificadas em:  

 

1)  Os deformados, de propósito, fônica, ou morfologicamente;  

2) Os metalexismos – que se subdivide – a) hipocorísticos 

(eufêmicos); b)   anifrásticos ou irônico;  

3)  Os disfêmicos; 
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4) Os qualificativos. 

(GUÉRIOS, 1979, p. 53). 

 

 

  Refere-se também ao temor em dizer o nome de Deus em vão, ou até mesmo em 

pronunciá-lo. Como exemplo, verifica-se que na tradição judaica, há uma proibição de 

usar o nome de Deus; teme-se o castigo de chamar o mais sagrado pelo nome, razão pela 

qual ele foi chamado de Senhor e, em outras religiões ou culturas, o Divino, o Ser 

Supremo, entre outras formas. O nome é uma interdição no reino do sobrenatural, porque 

o que é chamado é.  (PINKER, 2008). 

Cascudo (2002) aborda sobre certos rituais e orações que, se iniciados não podem 

ser interrompidos em reverência à grandeza e poderio divino, bem como o efeito que se 

espera alcançar por meio deles. Discorre sobre as chamadas horas abertas, nas quais as 

forças malévolas teriam abertura para exercer atividades destrutivas autorizadas por meio 

de pragas, feitiços entre outros. 

No que se referem aos malefícios provocados pelas forças malignas, justifica-se 

o tabu como forma de resguardo e proteção em detrimento ao medo de ser atingido por 

tais fenômenos. Tanto a cultura cotidiana dos povos, de acordo com os costumes, de 

alguma forma, ensina desde a infância, por meio das cantigas de ninar, o medo e a 

realidade dessas forças maléficas, quanto às religiões de acordo com os dogmas de cada 

uma catequizam os fiéis a esse respeito. 

Na Igreja Católica, por exemplo, o sacrifício de Cristo representa a libertação do 

poderio das forças satânicas. Existem também, conforme Catecismo da Igreja Católica 

(1993) rituais de exorcismos celebrados no batismo e em ocasiões nas quais se identifica 

a presença ou influência demoníaca6. Tais rituais são realizados por pessoas autorizadas 

pela igreja. No caso de rituais para exorcismo solene, visam expulsar demônios ou livrar 

a influência maligna sob um indivíduo, lugar ou objeto. 

Em todo caso, tais rituais só são autorizados mediante análises nas quais são 

descartadas as possibilidades de doenças psíquicas, bem como tratamentos ineficazes por 

meio da Ciência. Existe uma rigorosidade específica na realização do ritual do exorcismo 

 
6 Fonte: Catecismo da Igreja Católica, 1993, p. 456. 
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que autoriza determinado sacerdote, sob o consentimento de um bispo, a exercê-lo. Todo 

o processo é realizado mediante o discurso de autoridade. 

Um dos casos de possessão demoníaca, ocorrido na Alemanha, na cidade de 

Leiblfing em 1976, com a jovem Anneliese Michel foi reconhecido pela Igreja Católica 

e autorizado para o exorcismo. Ficou conhecido e ganhou adaptação para o filme de terror 

“O exorcismo de Emily Rose” lançado em 2005 e a história relatada no livro “O 

exorcismo de Anneliesie Michel” publicado em 2005 por Felicitas D. Goodman.  

O padre Gabriele Amorth, exorcista do Vaticano, foi uma figura importante no 

tocante à concepção e abordagens do divino e do maligno sob a perspectiva cristã católica 

e que evidencia a justificativa da continuidade da existência dos tabus na 

contemporaneidade. Percebe-se, que, mesmo com critérios distintos entre as religiões, 

culturas e crenças, o temor, o medo, o receio, a reverência em decorrência a temas 

tabuísticos são realidades que movem os pensamentos e atitudes para prevalência do tabu. 

1.4. Análise do discurso e tabu 

 

Ao considerarmos os tabus linguísticos e a relação retórica, faz-se necessário 

revisitar a noção de discurso e de ideologia, pois tais conceitos se inter-relacionam em 

nossa pesquisa. 

Conforme Amaral (2016): 

 

Assuntos como sexo religião e política implicam juízo de valores, 

ressaltam noções ligadas ao belo e ao feio, ao bem e ao mal, ao certo e 

ao errado, ao justo e injusto. Por acreditar que as palavras tem poder de 

influenciar fortemente a conduta do outro, os homens, numa espécie de 

reverência ao poder que delas emana, permitem – se ou não 

determinados termos existentes em uma língua ou conversar sobre 

alguns temas considerados “delicados”. (AMARAL, 2016 p. 4). 

 

Tais juízos de valor são partilhados socialmente pelas vias comunicativas, o que 

implica dizer que para além dos textos orais e/ou escritos tais informações a respeito dos 

tabus são partilhadas socialmente de geração a geração, de forma que podem ser 

enfraquecidas ou fortalecidas em suas crenças conforme a inserção cultural e social dos 

interlocutores . Para Vilaça (2009): 

 

Os tabus fazem parte da cultura de todos os povos. Eles são proibidos 

por causa dos efeitos nocivos que algumas palavras, com as quais são 
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representados, supostamente, podem transmitir ao serem pronunciadas. 

(VILAÇA, 2009 p. 14). 

 

Enfatizamos, conforme os autores, que a relação entre tabu e proibição opera tanto 

na esfera conceitual, semântica como discursiva, por essa razão, passível de análise da 

relação entre o que é dito e o que de fato é feito, o que retoma a análise de estratégias 

discursivas retóricas. Conforme Austin (1990): “[...] todo problema filosófico fica 

sistematicamente restrito a um campo semântico “bem delimitado”, no contexto do qual 

o uso de certas expressões deve ser examinado7”. Habermas (2002) também contribui na 

discussão sobre a díade falar/ agir. Conforme Pinker (2008): 

 

A língua está entremeada na vida humana. Nós a usamos para informar 

e para convencer, mas também para ameaçar, para seduzir e é claro, 

para xingar. Ele reflete a forma como apreendemos a realidade e 

também a imagem de nós mesmos que tentamos projetar para os outros 

e os laços que nos unem a eles. (PINKER, 2008, p.6). 

 

 Outra referência importante para fundamentar as discussões propostas ocorre sob 

a ótica bakhtiniana acerca do discurso, da criação verbal e das representações que 

implicam, inclusive, a imagem do falante/personagem por meio do discurso.  

 

O que nos interessa aqui não são atos que, em virtude de seu sentido 

externo, implicam a mim e ao outro no acontecimento singular e único 

da existência e visam à modificação efetiva do acontecimento e do outro 

que nele se inscreve enquanto constituinte do acontecimento — estes 

são atos-ações propriamente éticos; o que nos importa são os atos de 

contemplação -— atos, pois a contemplação é algo ativo e produtivo -

— que não ultrapassam o âmbito do dado representado pelo outro e se 

limitam (BAKHTIN, 1997, p.45). 

 

Ao tratar dos aspectos polifônicos no plano discursivo, o autor ancora a discussão 

em curso por relacionar os aspectos filosóficos na construção dos discursos. Bem como 

em Berger (1985) se estabelece a relação entre conhecimento e relações sociais. Citamos 

igualmente os estudos de Komesu (2005) que materializa a discussão sobre a linguagem, 

contextualizada ao problema investigado, por apresentar como viés as questões midiáticas 

e os textos que circulam na internet, o que retoma o corpus utilizado por este trabalho, ou 

seja, os textos de José Simão publicados pela Folha Online.   

 

 
7 AUSTIN, 1990 p. 9. 
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A necessidade de falar qualquer coisa (mesmo que seja pouco ou nada) 

é o modo de permanência dos sujeitos no espaço de enunciação (ou no 

campo da visibilidade social) da internet (da sociedade). Ocorre, porém, 

que as táticas discursivas adotadas pelo sujeito para fazer ver e ser visto 

mascaram a impossibilidade de dizer (de criticar, de pensar) o novo, o 

revolucionário, o libertário na e pela linguagem (KOMESU, 2005, 

p.23). 

 

Dessa maneira, as discussões entre a análise do discurso e ideologia são norteadas 

pelas contribuições de Pinker (2008) acerca da relação entre pensamento, linguagem e 

discurso por meio das relações multidisciplinares entre linguagem e conhecimento. Nesse 

sentido, observam-se também as leituras de Vygotsky (1987) que reforçam a importância 

dos aspectos cognitivos em torno do problema em questão. 

Ao grafar a palavra discurso no plural, retomam-se recursos linguísticos como a 

intencionalidade e o caráter ideológico exercido pela linguagem que é uma forma de 

manutenção do pensamento. Neste sentido, análise do discurso está inserida ao estudo 

dos fenômenos discursivos por meio de recortes sociolinguísticos, entre outros, que 

investigam diferenças e aproximações entre o falar e o agir, conforme Austin (1990):  

 [...] quando analisamos a linguagem a nossa finalidade não é apenas 

usar a linguagem como tal, mas investigar o contexto social e cultural 

no qual é usada, as práticas sociais, os paradigmas e valores. a 

“racionalidade” enfim, desta comunidade, elementos estes dos quais a 

linguagem é indissociável. A linguagem é uma prática social concreta 

e como tal deve ser analisada.  (AUSTIN, 1990 p.10).  

 

Referenciamos as contribuições de Habermas (2002) na problematização do que 

seria a atitude discursiva, bem como do agir comunicativo, como diferentes formas de 

materialização do (s) discurso (s) dada à pluralidade da expressão mencionada. Desse 

modo, o discurso proporciona prática social, política e ideológica que abrange fatores 

linguísticos, pragmáticos, entre outros. 

Conforme Foucault (1996): Existem, evidentemente, muitos outros procedimentos 

de controle e delimitação do discurso8.  O autor salienta que o discurso possui restrições 

pois: não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer 

circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa9.  

 
8 FOUCAULT, 1996, p. 21. 
9 Op cit., 1996, p. 9. 
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O autor considera que o domínio do discurso favorece o controle dos mecanismos 

de poder, bem como dos corpos. Assim, o discurso se refere ao ato de falar, articular 

ideias, transmitir conhecimento em qualquer esfera comunicativa. Existe um 

procedimento de organização do discurso.  

O primeiro procedimento é a interdição. Nesse sentido, observa-se a presença, e a 

criação de tabus da linguagem, no discurso, na organização das ideias como elemento 

determinante no que diz respeito ao que é permitido ou não de ser dito. Então, a interdição 

se refere aos dois lados opostos do campo da linguagem, de um lado o que é proibido, e 

de outro lado o que é permitido. 

 Neste sentido, ao elencar o tabu do objeto, ritual da circunstância, direito 

privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala10, o autor aponta para o que ele denominou 

de interdições que se entrelaçam e estão em constante processo de complexas 

modificações. O campo da sexualidade, da política e da religião, sendo que o campo da 

sexualidade e da política são os que mais favorecem o exercício privilegiado daqueles 

que tecem discursos, que, contornado por interdições, remetem as intenções ou desejos 

relacionados ao poder que se deseja conquistar. 

  O segundo procedimento para Foucault, (1996) se refere ao processo de 

separação/rejeição, no qual se define o quê e quem pode falar sobre determinado assunto 

e que ele denominou de direito privilegiado. Os discursos de direito privilegiado, por um 

lado, são organizados e possuem uma lógica coerente ao campo dos sentidos. Por outro 

lado, existem os discursos ilógicos tecidos com falta de sentido. Esses, por sua vez, são 

separados ou rejeitados.  

 O terceiro procedimento se dá pela oposição entre verdadeiro e falso. Consiste na 

seleção do conhecimento já adquirido e organizado sistematicamente, considerado como 

verdadeiro, ao passo que, algum fato ou fenômeno desconhecido ou parcialmente 

conhecido, é considerado como falso até ser validado para ter espaço na sociedade.  

Essas validações passam pela ordem da construção de símbolos, signos e 

conceitos que, por consequência, passam a produzir efeitos de poder na sociedade. 

Segundo o autor, esta separação entre verdadeiro e falso, está presente em todas as esferas 

 
10 FOUCAULT, 1996, p. 9. 
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sociais. Por exemplo, escolha das amizades, seleção de funcionários para uma empresa 

X. Assim, a organização dos discursos norteia a vida em sociedade como um todo e define 

os rumos e preceitos predominantes nas diversas esferas sociais. 

 

1.5. Discurso e ideologia nos propósitos retóricos 

 

 O discurso implica ação retórica: ação na realidade, ação na linguagem, ação no 

ser humano, e, portanto, envolve o resultado dessas ações. Além disso, o discurso é o 

veículo por meio do qual o indivíduo interage com os outros e com o ambiente social do 

qual é parte; e o texto, a linguagem, são meios para realizar essas relações.  

A prática do discurso é uma ação retórica. Essa prática, desde a era clássica, é   

reconhecida como precursora, em sentido amplo, do que se chama discurso. Trata-se da 

natureza da linguagem em ação e da acomodação de uma situação comunicativa 

específica. Isso se afasta da ideia de que o discurso retórico é um discurso determinado e 

especial, relegado apenas ao campo da elocução ou da composição literária.   

A exemplo, a diferenciação entre discurso retórico e discurso não-retórico não 

pode ser sustentada a partir do uso ou desuso das estruturas retóricas clássicas, como a 

aliteração, a rima, a ironia, a metáfora ou a hipérbole, por exemplo. Segundo Carmelino 

(2012), essa distinção ignoraria muitos dos elementos envolvidos na situação 

comunicativa. Portanto, considerando que todo discurso é retórico, o discurso 

caracterizado como meramente informativo e que pode ser considerado não retórico, o 

é.na.realidade.  

 Então, pode-se dizer que essa prática é organizada de acordo com o sistema de 

linguagem, suas estruturas linguísticas e, com base na representação da experiência, nas 

relações sociais, na coesão interna do texto e na coerência com o seu contexto. Esse 

sistema de estruturas e recursos linguísticos funciona de acordo com suas origens, seus 

contextos.e.efeitos. 

 

 1.6.  Humor: conceitos e ideologia  
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           Segundo o dicionário11 humor se refere ao estado de disposição de ânimo de um 

indivíduo diante de determinada circunstância; diz respeito também ao estado de espírito, 

ao temperamento em estar bom humor ou não. O humor se compara a uma “veia cômica, 

ironia delicada e alegre, ditos e gestos engraçados e espirituosos; humorismo, comicidade, 

graça”.  

         Por meio do humor, se provoca o riso, se faz ponte para atravessar o peso de certas 

palavras, situações, sentimentos, angústias, indignações, entre outros meios, que 

permeiam as mentes, as culturas e as realidades humanas. 

         O humor é também uma habilidade em utilizar as palavras e fazer o outro rir de 

assuntos sérios, trágicos, tristes por meio de uma sutileza carregada de intenções por vezes 

disfarçada de inocência. É um ato retórico que pode ser utilizado como estratégia 

discursiva para romper tabus, gerar sintonia e acordos com o auditório. 

       O riso, como resultado de uma ação retórica, denota o estado de humor do auditório, 

a disposição para ouvir e congregar ideias12. Neste sentido, o orador sonda 

estrategicamente a natureza de seu auditório para moldar o propósito retórico e atingir a 

eficácia do discurso. Neste sentido, o campo do humor é terreno fértil para a semeadura 

de ideologias, dada a cumplicidade concordada entre aqueles que participam do contexto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 1.6.1. O humor na linguagem 

 

 A linguagem humorística dá autorização para a utilização de recursos linguísticos 

que provocam o cômico e o risível. E dentro do humor descalçam-se as visões 

normatizadas, estremecem-se ideais e crenças enraizadas. Segundo Bergson (2004) [...] 

“não há comicidade fora do homem[...]13”.  Essa capacidade de achar graça, debochar, 

ironizar, escarnecer, ridicularizar, zombar faz parte exclusivamente da natureza humana 

e dentre todas as espécies animais, nenhum outro ser é capaz de rir ou fazer rir e, ainda 

que o motivo do rir seja um objeto, um animal ou quaisquer que sejam as causas do riso, 

o autor afirma que, de alguma forma, existe atribuição de atitudes humanas representadas 

no objeto do riso.  

 
11 < https://www.dicio.com.br/humor/> acesso em 30/11/2020  
12MAGALÃES, FERREIRA, 2014, P. 47. 
13 BERGSON, 2004, p. 100. 

https://www.dicio.com.br/humor/
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          Para Bergson (2004), a comicidade, dizíamos, dirige-se à inteligência pura; o riso 

é incompatível com a emoção14. Para este estudioso, sentir empatia, comoção ou qualquer 

sentimento que cause identificação impede que o riso aconteça. Neste sentido, o ridente 

se coloca numa posição de não envolvimento. O mesmo ocorre com o que faz rir, no caso 

do orador, que quer conduzir seu auditório ao risível.  

 Ele tece o discurso de tal modo a manter o seu auditório movido pela inteligência 

e insensibilidade, uma suspensão instantânea e momentânea dos sentimentos que 

desencadeia cumplicidade entre os ridentes. Estes, por sua vez, como auditório, 

compartilham dos mesmos aspectos temáticos e culturais, uma vez que riso é sempre o 

riso de um grupo. Freud (1905) aborda sobre o uso da linguagem como fator significativo 

para o efeito do humorístico bem como o contexto e o auditório a quem se dirige, pois, 

uma piada pode não causar graça em determinados momentos, lugares e culturas.  

 O chiste se refere ao gracejo, à manifestação do inconsciente, daquilo que o 

indivíduo se resguarda em falar abertamente, mas que facilita ou camufla mensagens e, 

transmitem a ideia do orador, que, por sua vez, alcança receptividade por meio do humor, 

mas sempre carregada de uma intenção. Assim, este estudioso aponta o humor como um 

caminho para fontes geradoras de prazer e abertura para o exercício de certa liberdade de 

expressão mediante o peso das cargas impostas pelas diversas realidades sociais.   

 

1.6.2.  O humor como exercício de criticidade 

  

 Para Bergson (2004), o riso possui uma função social, uma vez que aponta as 

fragilidades do indivíduo. De certa forma, exerce igualmente função punitiva uma vez 

que acusa, aponta para os erros e, assim, causa medo. O riso provoca a crítica porque é 

ferino por meio da ironia, do sarcasmo, exercido pela cumplicidade entre os ridentes. O 

riso partilha valores, autoriza aqueles que participam da mesma cultura a fazer a piada ou 

rir. Assim, a função social do riso tenta trazer ou provocar correções dos indivíduos, da 

organização social em seu estado pacífico de ordem. 

           Bakhtin (2008) aborda que o carnavalesco cria uma atmosfera de liberdade, no 

aspecto cômico que reverbera na linguagem familiar, onde circulam expressões verbais 

 
14 Op. cit, 2004, p. 104. 
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proibidas e abolidas da comunicação oficial. Assim, os palavrões criam vínculos de 

intimidade entre o locutor e o auditório. A carnavalização representa, na visão deste 

estudioso, as diversas reações populares que, no intuito de igualar a todos, realiza o 

rebaixamento, o despimento de atos e fatos institucionalizados e sustentados pela força 

do poder. Isso ocorre por meio das diversas demonstrações artísticas que promovem o 

encontro, a mistura entre as diversidades, entre classes e culturas. 

            Assim, o humor propicia leveza e graça entre seus participantes e permite o 

exercício da criticidade e, em seu aspecto transgressivo, abre espaço para a utilização de 

recursos tabuísticos nos quais o orador, em consonância com o auditório, usufrui do 

prazer de dizer e ouvir palavras e/ou expressões que, em outros contextos, são tabus. 

 

 No capítulo seguinte, trataremos dos temas pertinentes ao arcabouço teórico da 

Retórica e da argumentação que embasam nossa análise.  
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CAPÍTULO 2. RETÓRICA E NEORRETÓRICA: A ARGUMENTAÇÃO  

 

2. Retórica e argumentação 

 

A Retórica é arte e também ciência. Sendo arte e ciência, ela serve para a 

persuasão, manipulação por meio da eficácia do uso da palavra, seja para causar maior 

adesão, seja para gerar negociação entre os interlocutores por meio de técnicas 

discursivas.  

O homem é um ser retórico por natureza e, ao longo da história, tem se 

empenhado, cada vez mais, a aprender diversas maneiras de se valer da palavra como 

instrumento de elaboração de discursos em favor de seus interesses via utilização de 

argumentos. Os estudos sobre a Retórica têm sido importantes meios para compreensão 

dessa temática. Os autores Campell, Huxman e Burckholder (2015) conceituam que:  

Em resumo a Retórica é o estudo do que é persuasivo. As questões com 

as quais se preocupa são verdades sociais orientadas aos outros 

justificadas por razões que refletem valores culturais. (CAMPBELL, 

HUXMANN, BURCKHOLDER, 2015, p. 9). 

 

Reboul (2004) define, primeiramente, a Retórica como área de estudo 

multidisciplinar desde os primórdios ao ser utilizada por juristas, literatos, pregadores, 

filósofos e demais áreas de comunicação. Na sequência, o autor a coloca como área 

pluralista, pois está a serviço das mais diversas causas e também controversa ao obrigar-

se à colocação no lugar do outro considerando suas crenças e valores. Quanto ao ensino, 

o pesquisador afirma que ela proporciona o sentido do relativo e plural e, por fim, conclui 

que a Retórica postula a verdade não como única, mas resultante do encontro de dois 

enunciados – o proferido e o ouvido.  

 

Ainda conforme o autor, a palavra retórica assume diversos significados o que, 

por si só, já dificulta a conceituação. Sendo arte e técnica, o importante é a persuasão por 

meio da eficácia. Levar alguém a fazer algo por promessa ou coação corresponde à 

eficácia, no entanto não ao que atualmente se chama por argumentação. 

Para Fiorin (2018): 
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[...] se a argumentação é a tomada de posição, a natureza dialógica do 

discurso implica que os dois pontos de vista não precisam ser 

explicitamente formulados. Na medida em que o discurso é sempre 

um discurso sobre outro discurso, todos os discursos são 

argumentativos, pois todos eles fazem parte de uma controvérsia, 

refutando, apoiando, contestando, sustentando, contradizendo um 

dado posicionamento. Todos os discursos são argumentativos, pois 

são uma reação responsiva a outro discurso. (FIORIN, 2018, P. 29)  

 

   

O argumento por definição estabelece uma identidade entre dois segmentos do 

discurso, que têm a mesma extensão. Essa equivalência pode ser estabelecida em função 

do princípio de elasticidade da linguagem. (FIORIN, 2018). Dessa forma, argumentar se 

constitui em princípio básico da interação comunicativa, pois é por meio desse ato que os 

homens se fazem entender e igualmente são entendidos e estabelecem mudanças no 

mundo em que se inserem.                                                                                                   

 

2.1.  Argumentatividade: base para a persuasão 

A argumentação foi o ponto de renascimento da Retórica ao longo de seu extenso 

período de declínio e quase esquecimento durante a Idade Média. Esse período lhe atribui 

cisões no estudo das figuras e de seu objetivo maior: a revelação da essência do homem. 

Num aspecto retórico, o discurso proferido transparece a figura representativa do orador 

e as palavras fazem as coisas mediadas pela cooperação e compreensão do outro. 

Segundo Mosca (2004):  

A Retórica tem sido colocada à prova pelos mesmos princípios que a 

norteiam internamente e que fazem com que ela floresça sempre: 

aceitação da mudança, o respeito à alteridade e a consideração da língua 

como lugar de confronto das subjetividades. (MOSCA, 2004, p.17)  

Sendo assim, a autora defende que a argumentatividade faz parte de todas as 

atividades discursivas. Portanto, a capacidade de interação entre os indivíduos revela que 

o argumentar é dinâmico mediante a troca de ideias que, normalmente, ocorre quando se 

tem uma tese ou proposta envolvidas.  

Neste sentido, a Retórica promove o exercício do diálogo que envolve os 

interlocutores em seus interesses, e por meio de acordos, se obtêm os resultados da 

influência exercida por aquele que pretende persuadir.  
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Ainda de acordo com a autora o conceito da Retórica congrega dois ramos:  

1. O estudo da produção literária que envolve ruptura, inovação e desvio 

– assim o que lhe interessa é a oposição regra x desvio e o cultivo da 

diferença, cabendo discussões a esse respeito. 2. O estudo da produção 

persuasiva propriamente dita, da expressão eficaz baseada no acordo 

implícito dos valores e no princípio da cooperação dos envolvidos no 

ato comunicativo (MOSCA, 2004, p. 23). 

 

O objetivo da Retórica, por sua vez, nunca foi o de buscar a verdade absoluta. Seu 

universo tramita entre o verossímil, o provável por meio das perspectivas retóricas 

adotadas pelo orador. Assim, as neorretóricas, por meio dos estudos da argumentação, 

sinalizam que é no mundo da opinião – doxa - que acontecem as interações entre os 

homens, e isso só é possível por meio da retórica do verossímil. É pelas vias do verossímil 

que há brechas para o provável, o razoável e não apenas o racional como domínio retórico. 

Segundo Ferreira (2017): 

O provável, o crível assume um lugar de destaque na 

argumentação e se subjuga apenas à autoridade do auditório, 

que, universal ou particular, dá a palavra final sobre o que se 

argumentou. (FERREIRA, 2017 p. 47). 

Ainda conforme o autor: 

A estrutura do discurso é fundamental em retórica, pois tanto a 

clareza quanto à ênfase dada a uma determinada tese são 

importantes para a negociação da distância entre os sujeitos. O 

orador que conhece o contexto retórico analisa o auditório e 

centra seus argumentos num plano verossímil já parte de bases 

muito persuasivas. (FERREIRA, 2017 p. 59). 

                                     

2.2. Argumentatividade discursiva 

A argumentação é peça importante da Retórica, é ferramenta elementar para a 

construção dos discursos. A teoria da argumentação, conforme compreensão do 

pensamento de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), pretende influenciar eficazmente o 

auditório na medida em que racionaliza a ideia e a realidade, de modo a levar a razão a 

um patamar mais persuasivo, de cunho dialógico na condição de ação retórica.  

 Em consonância, pretende-se igualmente compreender que a razão depreende da 

própria argumentação, inspiradora dos atos que levam às decisões mais acertadas, a 
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partir.de.um.ponto.saudável.de.reflexão,.feita.sob.a.análise.do.discurso. Assim expressa 

Perelman (1998): 

[...] a argumentação intervém, de fato, em todos os casos em que os 

homens devem tomar decisões, fazer escolhas refletidas, cada vez que 

devem deliberar ou discutir, criticar ou justificar. É por isso que o 

ensino que me cabe não se limitará à exposição dos elementos de lógica 

formal, mas os completará com aulas dedicadas à argumentação. 

(PERELMAN, 1998, p. 532). 

           Neste sentido, o autor apresenta a argumentação, como uma espécie de forma de 

capacitação do indivíduo, e parece, portanto, que, a argumentação, na condição de ato 

retórico, nascido do discurso, direciona a pessoa a partir da força proveniente da 

capacidade.de.persuadir.e.convencer. 

 Para que haja argumentação, é necessário, em um dado momento, que também 

haja uma comunicação eficaz. É necessário concordar, em primeiro lugar, na formação 

dessa comunidade intelectual e, depois, no fato de discutir coletivamente 

acerca.de.uma.certa.questão..(PERELMAN;.OLBRECHTS-TYTECA,.2005). 

 Concorda-se, consequentemente, a partir dos autores, que em se tratando da 

efetividade prática da argumentação, dentro de um discurso, é necessário que atores 

participem do ato retórico, de modo a que o discurso seja de fato uma ideia a persuadir e 

afirmar. Conforme Reboul (2004), a função que nasce da argumentação, 

primordialmente, e, enquanto ato retórico, é de fato, a persuasão. O autor enuncia:  

Por discurso entendemos toda produção verbal, escrita ou oral, 

constituída por uma frase ou por uma sequência de frases, que tenha 

começo e fim e apresente certa unidade de sentido. De fato, um 

discurso' incoerente, feito por um bêbado ou um louco, são vários 

discursos tomados por um só. Conforme nossa definição, a retórica não 

é aplicável a todos os discursos, mas somente àqueles que visam a 

persuadir, o que de qualquer modo representa um belo leque de 

possibilidades! Enumeremos as principais: pleito advocatício, alocução 

política, sermão, folheto, cartaz de publicidade, panfleto, fábula, 

petição, ensaio, tratado de filosofia, de teologia ou de ciências humanas. 

Acrescente-se a isso o drama e o romance, desde que "de tese”, e o 

poema satírico ou laudatório. (REBOUL, 2004, p. XIV). 

Subentende-se dizer, com isso, que assim como o discurso está para a 

argumentação, igualmente está para a persuasão, na medida em que exige um auditório, 

de modo que também possa existir uma movimentação linguística capaz de associar a 

fala.de.alguém.e.a.audição.de.outrem. Com base nesse parecer, é que os tabus linguísticos 
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são frutos de uma história de sociedade que formata a consciência por meio do discurso 

retórico, de natureza persuasiva. 

2.3. Sistema retórico 

 

Antes de abordar as três partes constitutivas da Retórica, consideramos 

primeiramente nosso foco de abordagem o contexto retórico. Partimos da noção de que 

nenhum texto é isolado. Por isso, faz-se necessário considerar algumas questões que 

podem ser simples, porém amplas na análise retórica: Quem fala? A quem fala? Quando 

fala? Por que fala? Contra o quê? E como fala? Segundo Ferreira (2017): 

Por contexto retórico entende-se um orador colocado diante de uma 

questão mais ampla, que envolve fatores vários (sociais, éticos, morais, 

de corporações, de instituições) e que culmina num discurso passível de 

ser analisado. (FERREIRA, 2017 p. 53). 

 

Mediante o exposto, a Retórica é constituída por três elementos essenciais: o 

auditório conceituado retoricamente por pathos, o orador conceituado retoricamente por 

ethos, e os raciocínios ou proposições retoricamente conceituados por logos. Este último 

envolve a mídia ou linguagem na qual se expõe os argumentos ou discursos que visam à 

persuasão. 

O ethos refere-se à aparência de moralidade, ao jogo especular de representações, 

o parecer ser por meio de um caráter que o orador assume em seu discurso.  Ferreira 

(2017) afirma que a eficácia de um discurso vincula-se sobremaneira à autoridade 

atribuída ao orador15. Dessa forma, pouco importa a sinceridade do orador. As 

representações e as imagens prévias do locutor se mostram como artifícios que podem e 

devem construir o imaginário social por meio do discurso. 

Ao considerarmos os posicionamentos adotados pelo orador, é possível dizer que 

ele pode adotar três posturas distintas: 1. Atuação como juiz - remete ao tempo passado 

por meio da análise de uma causa que pondera sobre o justo, o legal, o injusto, o ilegal na 

qual, ao final pode-se absolver ou condenar; 2. Atuação como assembleia – aponta para 

o futuro relativo a uma causa que pode se refletir sobre o útil, o conveniente, o prejudicial, 

etc. para por fim, se tomar uma decisão e 3. Atuação como expectador – refere-se ao 

 
15 FERREIRA, 2017, p. 20. 



28 
 

tempo presente e no ato de como o orador versa sobre o tema. Discursos dessa natureza 

ligam-se ao agradar. (FERREIRA, 2017) 

O logos refere-se à técnica que o orador expressa para persuadir ou convencer o 

auditório – pathos. Este atua na condição correspondente a uma identidade atribuída ao 

auditório que expressa o nível de comunhão entre o orador e a plateia. A identidade 

atribuída ao auditório salienta, portanto, uma paixão que é despertada no interlocutor por 

meio do discurso a que está exposto. 

A sistematização da Retórica é atribuída a Aristóteles. Conforme o filósofo, são 

cinco as partes que compõem o sistema retórico.  A saber: a inventio, a dispositio, a 

elocutio, a actio e a mnéme. Cada uma assume uma função específica na composição do 

discurso retórico. 

Segundo Albaladejo (1991): Intelecto é a capacidade de olhar criticamente todas 

as partes que compõem o processo por sua pertinência e oportunidade; Inventio direciona 

para a seleção de argumentos e ideias que serão utilizadas para facilitar a interpretação e 

a persuasão; Dispositio diz respeito à organização dos elementos que tomarão parte da 

argumentação; Elocutio se refere ao estilo de comunicar do orador, não basta saber o que 

se vai dizer sem se decidir como se deve dizer; Actio vem a ser a transmissão de todo o 

processo argumentativo ante o auditório; Mnéme remete à memória e aos arquivos 

mentais dos que fazem parte do discurso e alimentam a eloquência do processo 

comunicativo. (ALBALADEJO, 1991) 

 

            Em relação às funções, os cinco elementos são elencados, conforme o 

pesquisador, numa apresentação hierárquica, na qual a invenção funciona como estrutura 

de base, pois nela ocorre a seleção dos argumentos e das ideias que devem facilitar a 

interpretação e a persuasão do auditório. Na sequência, temos a disposição, parte 

responsável pela organização dos elementos que integra à argumentação.  

A elocução é a parte responsável pela escolha do estilo selecionado pelo orador 

para estabelecer sua comunicação com o interlocutor. A memória é um recurso importante 

na qual se pode alimentar a eloquência do orador, tendo em vista a busca de seus objetivos 

e a eficácia de seu discurso. E, por fim, como instrumento de interpretação do autor e seu 

desempenho em obter eficácia no proferimento do discurso. 

A sistematização aristotélica inclui os gêneros retóricos. Eles se subdividem em 

três, especificamente denominados: epidíctico - de estilo atraente e agradável, no qual o 
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auditório desempenha um papel preciso, louvor, aclamação ou censura; judiciário – que 

se preocupa em determinar a justiça ou injustiça das ações, a função do orador é defender 

situações que ocorreram e deliberativo ou político – cuja função é decidir entre o útil e o 

prejudicial. (FERREIRA, 2017). 

Conforme Campbell, Huxman e Burckholder (2015) a Retórica é o estudo do que 

é persuasivo. As questões com as quais se preocupa são verdades sociais orientadas aos 

outros justificadas por razões que refletem valores culturais16. Neste sentido, 

compreende-se a relevância do papel do orador, representado por uma pessoa, instituição 

religiosa ou não, empresa, imprensa, meio artístico entre outros, de conhecer e manejar 

tais valores culturais que regem o seu auditório em favor do seu propósito retórico.  

           Campbell, Huxman e Burckholder (2015) afirmam que os [...] propósitos retóricos 

são tentativas conscientes de influenciar processos que ocorrem em nós o tempo todo, 

conforme entramos em contato com o mundo e com as pessoas a nossa volta17. No 

contexto atual, dada ao grande número de informações facilitadas pelo advento da 

tecnologia, que faz parte do cotidiano da grande maioria dos indivíduos, os propósitos 

retóricos fazem parte de uma diversidade de discursos capazes de penetrar às mentes 

muito sutilmente. 

           Isso porque, conforme abordam os autores acima citados, ao mobilizar uma ideia, 

por meio de ferramentas adequadas ao contexto, figuras e experiências são recriadas nas 

mentes dos indivíduos, e estas provocam experiências virtuais, que são resgatadas e 

moldadas no imaginário do indivíduo, em resposta aos símbolos que foram 

intencionalmente produzidos pelo outro. Essas ideias produzem comunicação efetiva na 

medida em que a imagem ou ideia presente na mente do orador e apresentada pelo 

discurso que provoca no auditório uma imagem ou ideias próximas ou equivalentes ao 

que o orador quis transmitir.  

Mateus (2018), afirma que: 

 

 A Retórica contém um código moral precisamente devido à sua própria 

natureza ambígua: tanto pode levar o auditório ao logro, como pode 

ajudar a obter aquilo que deseja. Tal como Aristóteles alerta, a Retórica 

não é inerentemente boa ou má; os seus usos e intenções é quem podem 

 
16 CAMPBELL, HUXMAN, BURCKHOLDER, 2015, p.9. 
17 Idem, 2015, p. 12. 
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prejudicar e beneficiar aqueles a quem se dirige. Ela possui a 

capacidade de conferir os maiores benefícios quando utilizada com 

propriedade e correção, e infligir enormes danos se empregue de forma 

errônea. A Retórica é, assim, duplamente código: primeiro, conjunto de 

indicações e regulamentos do funcionamento da persuasão; segundo, 

conjunto de regulações morais acerca da possível transgressão dos 

limites razoáveis da persuasão (assinalando as distorções da linguagem 

ao serviço do convencimento). (MATEUS, 2018, p. 39). 

 

 

Neste sentido, Mateus (2018) salienta que:  

“[...] a Retórica recorre aos apelos. Os apelos são estratégias simbólicas 

que visam provocar uma resposta emocional levando o auditório a 

comprometer-se em termos de suas convicções, lealdades ou 

compromissos”. (MATEUS, 2018, p. 42.). 

           Ainda na visão deste autor, a Retórica se define como uma arte dedicada a:  

[...] dirimir discursivamente uma questão tida por premente, a qual 

requer uma decisão através do emprego deliberado de estratégias 

persuasivas dirigidas a um conjunto particular de pessoas, visando 

transformar uma dada situação – existente e problemática – por 

intermédio da adopção de novas formas de pensamento e acção. 

(MATEUS, 2018, p. 42)  

 

 Diante de uma dada questão, é comum que os indivíduos defendam seus pontos 

de vista como verdade, uma vez que estão imbricados por suas crenças, valores e opiniões. 

Estas, por sua vez, revelam suas impressões sobre o mundo por meio de aspirações, mas 

também de convicções sempre acompanhadas de sentimentos e de paixões.  

           De acordo com Ferreira (2017), é por meio da palavra que buscamos influenciar 

as pessoas numa orientação ao pensamento do outro com o objetivo de exercitar ou 

acalmar as emoções no intuito de guiar ações, unir interesses que possam resultar em 

acordos harmônicos. O autor defende que à medida que o discurso é utilizado para 

descrever, explicar e justificar nossa opinião com a finalidade de provocar aceitação do 

outro a respeito de nossa posição, estamos agindo retoricamente. Assim, Ferreira (2017) 

salienta que: 

Como oradores, somos influenciadores e demonstramos a realidade sob 

certos ângulos, justificamos nossa posição em termos aceitáveis para 

conquistar a adesão de nosso interlocutor, para propor uma nova visão 

de realidade, para ajustar nossos interesses à sensibilidade e interesses 

de quem nos ouve. Como auditório, aceitamos ou não a visão de 

realidade exposta pelo orador, verificamos se a construção retórica é ou 
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não interessante, justa, bela, útil ou agradável suficientemente para que 

concordemos com o que foi exposto. (FERREIRA, 2017 p. 13). 

 

            Assim, os elementos do processo retórico, seja o orador, o assunto, e o auditório, 

cada um tem desafios específicos que se inter-relacionam a partir da análise feita pelo 

orador do que será necessário para induzir o auditório a tomar parte no ato retórico. 

Elencam-se: o que o assunto ou os propósitos exigem do público, e quais exigências são 

feitas sobre o ethos do orador quanto ao conteúdo, ao propósito ou ao público 

(CAMPBELL, HUXMAN e BURKHOLDER, 2015). 

Desse modo, o bom orador procura induzir o auditório a participar e a colaborar 

na criação do ato retórico, de forma a evitar erros que possam confundir o reconhecimento 

das diferenças entre si mesmo e os membros do auditório, e, com isso, possa criar laços 

comuns entre o que ele faz e compartilha. Ao analisar o contexto retórico, faz-se 

necessário investigar qual é o seu contexto, quem é o orador, qual é o auditório e a sua 

natureza, quais as crenças, valores e opiniões sobre as coisas e sobre os fatos, quais 

convicções, dúvidas e paixões, pois a partir de disso é possível observar quais são os 

sentimentos envolvidos nesse contexto, e se o discurso de origem é dominante ou 

instituinte. 

         O bom orador busca levar o auditório à colaboração na criação do ato retórico e tem 

consciência de que o auditório carrega pensamentos, ideias, crenças, preferências 

políticas diversas das suas. Por isso, busca reconhecer as diferenças entre ele próprio e o 

auditório, a fim de criar laços comuns entre o que ele faz e o que comunga em seu 

discurso. Essa dinâmica possibilita assumir posições claras e expressas a respeito de fatos 

e de outras opiniões, uma vez que, quase sempre, na relação estabelecida entre o orador 

e o auditório estão presentes a divergências em vários pontos. 

          A conceituação aristotélica que liga a imagem que o orador constrói de si no 

discurso se ampliou e, atualmente, se aceita como ethos a imagem que o orador faz de si 

e dos outros no discurso, e ainda o ethos pré-discursivo, que se refere à imagem já 

construída do orador, antes que ele pronuncie algo e ainda, o ethos institucional, que seria 

a articulação de um ethos puramente discursivo e outro exterior ao discurso (FERREIRA, 

2017).  
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Segundo Ferreira (2017), o discurso autoritário exerce parte da natureza 

institucional, pois advém de regras e normas, mas sem o caráter negativo que o termo faz 

crer. Aqueles que são autorizados trazem um ethos anterior, e um discurso antecedente, 

advindos da própria instituição, das normas, dogmas, valores e estereótipos já 

consolidados. Assim, este tipo de discurso é da própria natureza institucional, pois 

provem de regras e normas, para organizar as leis e as regras que regem a sociedade.  

 

  2.4.  Figuratividade retórica 

 

As figuras retóricas se ligam aos objetivos do orador às vezes pelo movere – 

suscitar emoções; docere – relação de transmissão de conhecimento e/ou delectare – 

oferta de agrado e prazer, tendo em vista o efeito persuasivo. Classificam-se em: figuras 

de presença - evocam realidades afastadas no tempo e no espaço; figuras de comunhão – 

figuras pelas quais o orador tenta se aproximar de seu auditório, figuras de escolha – 

também figuras de linguagem. (FERREIRA, 2017). 

As figuras são importantes meios de análise retórica dos discursos, pois o uso 

delas permite embutir inúmeros sentidos que, por vezes, se tornam imperceptíveis aos 

leitores menos atentos: desde omissões históricas, aos desprezos das diferenças 

individuais dentre outras possibilidades de manipulação. 

Fiorin (2014) conceitua as figuras como operações enunciativas para intensificar 

o sentido de algum elemento do discurso18. São assim mecanismos de construção dos 

discursos. Para melhor compreender, é preciso vê-las dentro de um contexto mais amplo: 

elas são do campo do delectare e  se relacionam com o movere. 

Elas, também conhecidas por figuras de linguagem, são recursos linguísticos que 

ajudam a criar um significado figurativo e expressivo à mensagem transmitida. As figuras 

retóricas costumam ser utilizadas tanto na linguagem coloquial como nos textos literários, 

e é muito útil na literatura, pois é responsável por auxiliar na construção estética e criativa 

da obra.  

 
18 FIORIN, 2014, p. 10. 
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 Abaixo, elencam-se as figuras sob aspecto gramatical utilizado no ensino, pois 

conforme Garcia (2010) por uma espécie de automatismo psíquico, uma ideia ou imagem 

quase sempre nos evoca outra que se lhe opõe ou se lhe assemelha19. Em seguida, 

apresentamos as figuras sob o ponto de vista da Retórica e sua subdivisão: 

Catacrese: emprego de uma palavra no sentido figurado por não haver um termo 

próprio. 

Metáfora: estabelece uma relação de semelhança ao usar um termo com significado 

diferente do habitual. 

Comparação: parecida com a metáfora, a comparação é uma figura de linguagem 

usada para qualificar uma característica parecida entre dois ou mais elementos. 

Metonímia: substituição lógica de uma palavra por outra, designa uma coisa com nome 

de outra. 

Onomatopeia: imitação de um som. 

Perífrase: uso de uma palavra ou expressão para designar algo ou alguém. 

Sinestesia: mistura de diferentes impressões sensoriais. Consiste em atribuir 

qualidades que só  podem ser representadas figurativamente 

Figuras de pensamento Figuras de Construção 

Antítese: palavras de sentidos opostos. Aliteração: repetição de um determinado 

som nos versos ou frases. 

 
19 GARCIA, 2010, p. 99. 
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Paradoxo: referente a duas ideias 

contraditórias em uma só frase ou 

pensamento. 

Anacoluto: alteração da construção 

normal da frase.                                          

Eufemismo: intenção de suavizar um fato 

ou atitude. 

Anáfora: repetição intencional de uma 

palavra ou expressão para reforçar o 

sentido. 

Hipérbole: exagero intencional. Elipse: omissão de um termo que pode ser 

identificado facilmente. 

Ironia: afirmação contrária daquilo que se 

pensa. 

Pleonasmo: repetição de um termo, 

redundância. 

Prosopopeia ou Personificação: 

atribuição de predicativos próprios de 

seres animados a seres inanimados. 

Polissíndeto: repetição da conjunção 

entre os termos da oração.  

 Zeugma: omissão de um termo já 

expresso anteriormente. 

Quadro elaborado pela pesquisadora.              

 

Fiorin (2014) levanta discussões sobre o papel da argumentatividade das figuras. 

Segundo o linguista, todas as figuras, sem ressalvas, exercem sempre a função 

argumentativa. Todavia, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) atestam que nem todas as 

figuras têm papel argumentativo, uma vez que figuram apenas como recursos de estilo. 

Para a dupla Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), como para Ferreira (2017), as 

figuras estão categorizadas somente em três grupos: 

• Figuras de escolha – um dos modos essenciais da escolha, a 

interpretação, ao que parece dar motivo a uma figura argumentativa. 
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Ex.: definição, perífrase, sinédoque/metonímia, antonomásia, 

prolepse retificação, correção; 

• Figuras de presença – têm por efeito tornar presente na consciência 

objetivo do discurso. Ex.: repetição, sinonímia ou metábole, 

onomatopeia, hipotipose. 

• Figuras de comunhão – são aquelas em que mediante procedimentos 

literários o orador empenha-se em criar ou confirmar a comunhão com 

o auditório. Ex.: alusão, citação, apóstrofe. 

O discurso deve efetivamente evocar uma imagem e nutrir-se dela para persuadir, 

convencer e mover à ação. Uma das maiores artes, faculdades ou dons da proclamação 

oratória é transformar os ouvidos das pessoas em olhos. Nomeadamente, as figuras do 

discurso, como a metáfora, o símile, a metonímia, a sinédoque, a personificação e a 

alegoria são figuras através das quais uma coisa se diz outra semanticamente se exprime 

e percebe. 

À medida que narrativa, discurso e ética, persuasivamente, convergem numa 

harmonia sublimada e perfeita de logos, ethos e pathos, e à medida que a imaginação 

nelas, sinergicamente, concorrem para a construção do necessário efeito retórico, então o 

discurso oratório atinge o clímax do seu poder e de sua eficácia. 

Na sequência, trataremos da análise do corpus de nossa investigação. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISE DO CORPUS 

 

3. Apresentação 

 

A escolha das crônicas de José Simão ocorreu em virtude da natureza opinativa e 

humorística presente em seus textos. Tais características permitem que o orador utilize de 

ferramentas de persuasão que conduz seu auditório a ser condizente ao seu discurso. Os 

textos são ricos para análise retórica dos tabus utilizados pelo orador dentro de cada 

contexto, bem como a receptividade do seu auditório no que diz respeito aos temas 

tabuísticos compartilhados. 

As análises foram feitas em excertos dos textos selecionados, dos quais foram 

explorados aspectos importantes para a objetividade deste trabalho. Neste sentido, 

aborda-se sobre o discurso, bem como sua organização, gêneros jornalísticos, 

especificamente sobre a coluna e como José Simão organiza o corpo de seus textos. Em 

seguida, analisa-se o ethos do jornalista com base em depoimentos do próprio colhidos 

do youtube20 e, por conseguinte, apresenta-se as análises dos excertos. 

Segundo Foucault (1996), existe uma organização para que todo discurso seja 

construído, se articule e se manifeste. Para tanto, por meio da descrição crítica, o autor 

mostra que os discursos possuem estruturas que ao serem analisadas permitem observar 

quais são as fundamentações, como eles são organizados, de onde se originaram e, por 

meio do que ele denominou de método da genealogia, busca-se a origem do discurso e a 

averiguação das forças que proporcionaram o nascimento e a perpetuação dos discursos. 

Os discursos são organizados por formatos que são subdivididos em gêneros 

textuais, que são formas mais ou menos variadas e são adequadas conforme aspectos 

culturais, linguísticos, históricos. Os gêneros textuais são sistematizados e organizados 

para diversas situações comunicativas e subdivididos em muitos tipos. Entre eles, o 

gênero jornalístico que tem como suporte midiático jornais, revistas, televisão, rádio e 

demais meios midiáticos alternativos presentes nas sociedades e podem ser escritos ou 

orais. 

 
20 Links: < https://revistas.ufpi.br/index.php/rbhm/article/view/6657> Acesso em 22/12/2020 
 <R54-0254-1.pdf (portalintercom.org.br)> Acesso em 22/12/2020 

https://revistas.ufpi.br/index.php/rbhm/article/view/6657
https://portalintercom.org.br/anais/norte2017/resumos/R54-0254-1.pdf
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Os gêneros jornalísticos se subdividem em informativos e opinativos. O foco do 

grupo do gênero informativo está na informação, no fato, como a exemplo a notícia, a 

reportagem, a nota, porém, é perceptível, em tais textos, a presença de opiniões implícitas 

ou explícitas. Já o gênero opinativo tem o foco voltado para a visão de um determinado 

autor ou suporte a respeito do assunto em questão, a exemplo o editorial e a coluna 

jornalística. 

A coluna pode tratar de temáticas diversas como política, esportes, economia, 

música, cinema, entre outros e é marcada por um autor, que expressa seus pontos de vista 

sobre o assunto abordado. Historicamente, os jornais possuíam diagramação horizontal e, 

posteriormente, essa diagramação se reorganizou e ganhou o formato de colunas. Com o 

surgimento na imprensa norte-americana, em meados do século XIX, período em que os 

jornais passaram a ser mais informativos do que doutrinários, os textos jornalísticos, de 

autoria da redação do jornal, eram de caráter anônimo, pois o foco era a notícia. 

Percebeu-se, então, que havia um público desejoso por matérias fora do anonimato 

e que mostrassem personalidade. Esse fato deu espaço ao surgimento de sessões 

representadas por um jornalista específico, conhecido do público que agregasse à 

informação um tom de pessoalidade.A coluna, ou sessão atua em espaço privilegiado, 

pois busca nos bastidores da notícia ao trazer fatos que estão por acontecer, ao provocar 

pontos de vista ainda não expressados numa sutileza que orienta a opinião pública. 

Em sua estrutura, a coluna possui uma posição e um título que facilitam a 

localização do leitor. Apresenta um complexo de pequenas informações, nas quais os 

fatos são relatados de maneira breve com rápidos comentários sobre situações emergentes 

como se fosse uma colcha de retalhos que articula, em sua organização, unidades 

informativas e opinativas. Esses fatos estão vinculados a assuntos do cotidiano. 

Conforme análise de Spolidório (2008), os textos de José Simão apresentam ironia 

e sarcasmo, elementos importantes utilizados pelo autor em suas construções textuais 

tecidas por críticas e sátiras. Ressalta-se também, marcas de oralidade em diálogos, 

interjeições, entre outros. 

Observa-se ainda, que tais crônicas possuem uma organização textual fixa. Inicia-

se sempre com “Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador geral da 

República! Direto do país da piada pronta!” O corpo do texto reúne diversos assuntos em 
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períodos que formam os parágrafos que compõem a crônica, que sempre finaliza com o 

seguinte jargão: “Rárárá! Nóis sofre, mas nóis goza! Que eu vou pingar o meu colírio 

alucinógeno!” De acordo com Spoliório (2007), ainda que os tópicos mudem de assunto 

por diversas vezes, a construção textual possui sentido e provoca sintonia com o auditório, 

que passa a reconhecer e identificar com o estilo e a pessoa de José Simão. 

Dorneles (2018) ressalta que: [...] a coluna se popularizou entre jornalistas e 

escritores do noticiário brasileiro, servindo, inclusive para consagrar nomes de 

profissionais que inovaram e criaram marcas pessoais, utilizando-se desse expediente21. 

Neste sentido, o colunista parte da construção de um ethos favorável à adesão de um 

auditório cada vez maior. 

     

3.1.    O ethos do colunista José Simão 

 Com base nos relatos em entrevistas concedidas por José Simão, colhidas do 

youtube, é possível analisar como este colunista constrói o seu ethos, analisa e interage 

com o seu auditório. Paulistano, filho de pai árabe, ele criou o hábito da leitura desde a 

infância. Seu pai tinha uma enorme biblioteca, o que proporcionou acesso vasto a diversas 

obras literárias. Embora tenha iniciado a graduação em direito, interrompeu o curso, 

viajou para Londres, e de volta ao Brasil, entrou para o jornal Folha de São Paulo no ano 

de 1982, do qual é colunista. 

Em seus textos, utiliza do humor e ressalta que a função dele é causar indignação 

e que não existe humor a favor, o humor é demolidor. Afirma ser o próprio Simão que 

transparece em seus trabalhos e não criou para si um personagem que separasse sua 

personalidade particular do seu perfil público, uma vez que se identifica de modo 

apaixonado pelo que faz. 

            Escreve os textos com base nas notícias que vasculha diariamente na internet e 

considera que consegue ver piada pronta diante dos ocorridos em muitos cenários e 

episódios noticiados. No que se refere ao tecer o texto, considera que além do conteúdo, 

o ritmo é fundamental para atrair e deleitar o auditório, que conforme compara o próprio 

Simão, é como se tivesse um controle remoto na cabeça para mudar de canal a qualquer 

 
21 DORNELES, 2015, p. 2. 
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momento, e, por isso, o ritmo é uma ferramenta de sedução, envolvimento e permanência 

do leitor. 

            Este colunista observou que o brasileiro gosta e é “alfabetizado” pela televisão e 

que desenvolveu uma crença de dar maior relevância ao que é noticiado na TV. Com base 

nesta observação, acompanha o que se passa na televisão, assim como nas demais mídias 

para medir mais ou menos o que as pessoas estão acompanhando e quais as possíveis 

reações. Considera a interação com o público o “mel do seu trabalho” porque consegue 

captar as formas de pensar, os desejos, o que querem saber, o que querem falar e, assim, 

transforma o seu discurso em uma dinâmica que abre espaço para a opinião do seu 

auditório.  

            Sobre o humor na política brasileira, aborda que em meio ao trágico, os 

personagens da política causam suspense e geram os meios para a graça. A graça, por sua 

vez, na opinião de Simão, causa entendimento instantâneo, sem que a pessoa fique a 

analisar profundamente o que foi dito. Sobre a tranquilidade em utilizar a linguagem com 

liberdade, valendo-se de palavras ou expressões consideradas grotescas, entre outras, 

afirma “Também não sou porra louca, eu sei o que eu posso falar”. 

            Em relação ao apelido Macaco Simão, revela que escolheu porque as pessoas 

gostam de macaco, acha engraçado e faz parte do inconsciente do indivíduo e, 

consequentemente, ele acredita que favorece a tolerância e aceitação. Considera que o 

riso, além de provocar indignação, reflexão, também proporciona bem estar. Sobre o 

Jargão “Nóis sofre mais nóis goza”, foi utilizado como filosofia de vida para ele e que, 

por isso, procura influenciar o público a ver o mundo desta maneira, percebendo as 

mazelas, mas também um meio de usufruir  das coisas boas que a vida oferece. 

           Segundo Campbell, Huxmann e Burckholder (2015), as perspectivas retóricas 

enfatizam os recursos disponíveis para tornar as ideias claras e convincentes com base na 

própria linguagem e nas pessoas que compõem o auditório a ser influenciado e persuadido 

por meio de planejamento estratégico dos recursos e símbolos que melhor se adeque para 

o alcance do objetivo. 

Por esta razão, o orador analisa o seu auditório e identifica os possíveis pontos 

que podem leva-lo a discordar e refutar a sua tese. Por isso, analisa os caminhos que 



40 
 

direcionam as verdades sociais que influenciam decisões na vida social e na política de 

acordo com o contexto.  

Na figura de José Simão, é possível perceber esta dinâmica ao observar a postura 

analítica do jornalista que permanentemente se utiliza dos recursos disponíveis para 

acompanhar o que se passa na mídia como um todo: o que está sendo mostrado, o que é 

aceito, o que é questionado, o que é aplaudido. Com o advento da internet, espaço no 

qual, por meio de comentários, postagens, compartilhamentos, aumentou o leque de 

possibilidades de ver mais de perto as reações do auditório e, assim, selecionar as 

estratégias discursivas mais adequadas para satisfazer o seu público. 

Neste sentido, o ethos do colunista é construído e mantido como integrante da 

sociedade brasileira, e como tal, compartilha das inquietações, emoções, valores que 

movem esse público e, assim, move o auditório que de algum modo se sente parte do 

discurso proferido. Para os estudiosos Campbell, Huxmann e Burckholder (2015), o 

orador deve cativar e envolver seu auditório por meio do estilo. Em Simão, observa-se 

como a solidificação do estilo é importante para a adesão do público que já se identifica 

com o orador e seu discurso epidítico. 

 

3.2.  Critério de análise 

 

A partir de tais discussões, ressalta-se que o corpus em questão será analisado à 

luz das presentes contribuições, o que pressupõe a releitura do tabu no contexto proposto, 

na busca de identificar qual a intenção de tornar expressões e discursos em referentes 

tabuísticos. Serão analisados nas matérias de José Simão, quais são os aspectos que 

remetem a tabus linguísticos, sociais, políticos e que, consequentemente, podem ser 

ressignificados como estratégias argumentativas e/ou ideológicas passíveis de controle. 

Desse modo, reafirma-se a intencionalidade citada no início deste capítulo. 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.  Tabus, proibições e a quebra de paradigmas discursivos 
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Deve-se citar que a construção e manutenção dos tabus tem origem em aspectos 

culturais perpetuados ou não socialmente e difundidos por processos interativos, 

mediados pela linguagem que, consequentemente, subsidia discursos, pois a análise do 

tabu aparece como tentativa segura e exaustiva de solução do problema22.  

            De qualquer modo, para entender as razões que tornam um discurso tabuístico, a 

ponto de gerar aceitação e proibição, é necessário investigar os elementos culturais e /ou 

linguísticos que fomentam o tabu ideologicamente, que justifiquem, inclusive, a noção de 

paradigmas em torno dos tabus. A seguir apresentamos os textos selecionados na íntegra 

e, por conseguinte, as análises dos excertos escolhidos. 

          

   

 

 
22 FREUD, 2013, p. 6. 
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3.3. OS TEXTOS SELECIONADOS 

 3.3.1. EBA! GUEDES É UM PATO DESARRANJADO 

 

 

 

EDIÇÃO IMPRESSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eba! Guedes é um pato desarranjado! 

E sabe onde ele passou as férias? Em Miami! Com dinheiro das domésticas! 

15.fev.2020 às 2h00 

 

EDIÇÃO IMPRESSA 

Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!  

Já é Carnaval! Pergunta do chargista Latuff: “Já desobedeceu a Damares hoje?”. Hoje ainda 

não! Mas no Carnaval vamos desobedecer muito! É a mais nova expressão: “Desobedecer a 

Damares”. Amor, vamos desobedecer a Damares? Vamos! Func func func. Ministério da 

Saúde adverte: neste Carnaval desobedeça a Damares! Rarará!  

E o bafo da semana é: DOMÉSTICA! O Guedes parece um pato desarranjado: uma cagada 

após a outra. Depois do parasita vem a doméstica: “Com o dólar a R$ 1,80 até doméstica ia 

pra Disney”. Só se for de babá! Doméstica ia pra Disney como babá!  

E o único passaporte da minha diarista é o bilhete único! Jornal Extra: “Sai de Baixo! Sua 

Excelência, o Ministro Caco Antibes”. O mais novo apelido do Guedes é Caco Antibes. Odeio 

pobre! Rarará!  

E o Guedes sugerindo viagens pros brasileiros: “Vão conhecer Foz do Iguaçu, as praias do 

Nordeste, Cachoeiro do Itapemirim, onde Roberto Carlos nasceu”. Nossa, programão, hein? 

Rarará!  

E em vez de Nova York, New Iguaçu! Em vez de Paris, Pariscida do Norte. Guaraparis! Ou 

então pegar onda no Avaí, aqui perto de Bauru! Rarará!  

E sabe onde o Guedes passou as férias? Em Miami! Com dinheiro das domésticas! Rarará!  

E o Lula e o papa? Sensacionalista: “Lula vai ao Vaticano abençoar o papa”. Eu sei que ele é 

Deus, mas discordo: “Lula vai ao Vaticano excomungar o Moro”. “Seu papa, dá pra 

excomungar o Moro? Rarará!  

E o papa pondo a mão na cabeça do Lula: “Deus perdoe teus pecados”. “Os pecados não são 

meus, são de um amigo meu.” Rarará!  

E essa: Bolsonaro demite Terra. A plana ou a redonda? Rarará! E o Onyx agora é chefe da 

Casa Caiu! E o novo chefe da Casa Civil não é civil, é um general! Civil no governo Bolsonaro 

entra por cota! Civil é cota! E outro general? Isso não é mais governo, é intervenção militar!  

E o novo partido do Bozo: PDV! Partido Direita Volver! Rarará!  

E esses generais da reserva estão mais para incontinência que para continência. Rarará!  

E já é Carnaval! E o Flávio e o Queiroz vão sair no Unidos da Rachadinha! E os Bolsonaros 

vão sair no bloco Loucademia de Milícias! Rarará!  

No Carnaval é proibido pensar! 

 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2020/02/15/
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2020/02/15/
https://guia.folha.uol.com.br/shows/2020/02/saiba-a-programacao-de-mais-de-30-blocos-em-sp-incluindo-elza-soares-no-baixo-augusta.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/01/contra-gravidez-na-adolescencia-ministerio-de-damares-quer-estimular-politica-de-escolhi-esperar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/01/contra-gravidez-na-adolescencia-ministerio-de-damares-quer-estimular-politica-de-escolhi-esperar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/parasitas-de-guedes-so-existem-porque-as-regras-em-vigor-permitem.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/domestica-ia-para-disney-com-dolar-barato-diz-guedes-uma-festa-danada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/domestica-ia-para-disney-com-dolar-barato-diz-guedes-uma-festa-danada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/02/lula-e-papa-francisco-se-encontram-na-italia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/02/bolsonaro-anuncia-onyx-na-cidadania-e-general-braga-netto-na-casa-civil.shtml
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3.3.2.  ENEM! WEINTRAUB É ÇABOTAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enem! Weintraub é 'Çabotagem'! 

E Olavabo de Carvalho compartilha vídeo que culpa Bill Gates pela epidemia de 

coronavírus 

1º.fev.2020 às 2h00 
 

EDIÇÃO IMPRESSA 

Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!  

Festival de Piadas Prontas! 

1) “Bolsonaro faz vasectomia.” Com 40 anos de atraso! Assim não teríamos esses três patetas 

infernizando a gente! Ou então não quer dar outra fraquejada! Rarará! 

2) Eu sei como os militares vão acabar com a fila do INSS: Circulando! Circulando! Não quero 

ninguém parado aqui! Ou então você tosse bem alto e diz que acabou de chegar da China! Rarará! 

3) Chargista Duke batizou a campanha de abstinência sexual da Doidamares de Foda Zero! Rarará! 

E tem que transar antes do casamento, sim, porque depois do casamento não transa mais. Rarará! 

4) Em plena epidemia de Corona, o Bozo tá fritando o Lorenzetti. O Onyx vai virar o chefe da Casa 

Caiu! Rarará! Filme do Bolsonaro: “Querida, Encolhi o Moro e o Onyx!”. 

5) Epidemia: Infectologistas recomendam lavar as mãos várias vezes ao dia. Menos para os cariocas, 

que já têm o Gandu Vírus! 

6) Olavabo de Carvalho compartilha vídeo que culpa Bill Gates pela epidemia de coronavírus, para 

reduzir a população mundial. Concordo! É que na Terra plana não cabe mais ninguém. Rarará! Ou 

então o Bill Gates provocou a epidemia para a Microsoft lançar mais um antivírus! Microsoft lança 

novo antivírus! Rarará! 

7) “Bolsonaro diz que situação do Enem pode ser sabotagem.” Pelo  próprio ENEMGÚRMENO 

que ele nomeou como ministro. Que não sabe nem escrever! Piauí Herald: “Governo tenta criar 

Secretaria da Sabotagem, mas foi interrompido por uma possível sabotagem”. Sabotaram a 

sabotagem! Rarará!  

Tudo no Brasil é sabotagem. Vídeo nazista: sabotagem de Satã. Amazônia: sabotagem do DiCaprio. 

Água da Cedae: sabotagem da Geominas. Como escreveu o Weintraub, IMPRECIONANTE 

ÇABOTAGEM! Rarará! Sisu vira Sifú! E MEC: Ministério dos Estudantes Cagados! 

8) TV Maresol: “Dona Florinda pega o corocavírus”. Rarará! 

9) “Neymar será poupado e não enfrenta o Pau FC pela Copa da França.” Mas o Neymar passa o 

jogo inteiro pegando no pau! E já imaginou o Pau dando um carrinho por trás no Neymar. Rarará! 

Nóis sofre mas nóis goza! 

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno! 

O ano da balbúrdia 

 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2020/02/15/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2018/09/em-video-antes-de-ataque-bolsonaro-fala-de-vasectomia-desfeita-a-pedido-da-mulher.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/01/para-encerrar-crise-bolsonaro-quer-onyx-em-outro-cargo-na-esplanada.shtml
https://renatoterra.blogfolha.uol.com.br/2020/01/30/olavo-afirma-que-seu-computador-foi-infectado-pelo-coronavirus/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/pvc/2020/01/o-ano-em-que-neymar-precisa-reagir-e-jogar-futebol.shtml
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1653659414348345-o-ano-da-balburdia
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 3.3.3. UEBA! A NOIVINHA DE BOLSONARO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ueba! A Noivinha do Bolsonaro! 

Na estreia da Regina vai ter red carpet? O meu tapete jamais será vermelho! 

25.jan.2020 às 2h00 
 

EDIÇÃO IMPRESSA 

Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! Corre na 

internet a biblioteca da Damares: “Guimarães Rosa para meninas, Guimarães Azul para 

meninos e sem Eça de Queiroz!”. Rarará!  

E o novo apelido do Weintraub é Enemgúrmeno. E o prato do dia na casa do Moro: marreco 

frito! Rarará!  

Eu acho que esse noivado da Regina Duarte já tá virando uma novela! A Noivinha do 

Bolsonaro! E noivado caro: só de passagens, R$ 9 mil! E a Regina Duarte só aceita a 

secretaria da Cultura se for dirigida pelo Manoel Carlos! E fase de teste é assim: se não der 

certo, chama a Maria de Fátima! Rarará! 

Sensacionalista: “Depois de Regina Duarte, Bolsonaro convida Odete Roitman para Direitos 

Humanos e os donos da Escrava Isaura para o Instituto Palmares”. E eu queria a Carminha 

no lugar da Damares! E como a Regina é pecuarista, devia ter a Secretaria CULT URRAL! 

Rarará!  

E o Guedes em Davos diz que o Brasil tá indo super bem, os pobres é que atrapalham. 

Desmatam a Amazônia, não sabem poupar e ainda querem fazer supermercado! Audácia! E 

no Brasil tá chovendo tanto que olha este aviso em BH: “Aviso! A Arca sai às 22 horas. Em 

frente à rodoviária”. Noé já tá separando os casais! Difícil é o casal de antas! Só pode duas! 

Rarará. 

E o Bolsonaro mandou avisar que só entra na Arca gente da direita! Rarará! 

E IPI quer dizer Imposto sobre Produtos Inundados. IPTU é Imposto sobre Tetos Úmidos!  

E hoje é aniversário de São Paulo! São Paulo foi fundada há 466 anos e afundada na última 

enchente. São Paulo parece a capital do Líbano: Haddad, Kassab, Skaf, Maluf e Alckmin. 

São Paulo tem tanto gay que devia se chamar São Paula! Verdade! Um amigo mora num 

prédio que só tem gay e eles chamam de prédia. Rarará. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2020/02/15/
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/01/regina-duarte-diz-que-noivado-com-governo-ainda-nao-e-casamento.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/01/regina-duarte-e-convidada-para-secretaria-de-cultura-e-diz-que-respondera-ate-amanha.shtml
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3.3.4.. UEBA! BOLSONARO INDICADO AO OSCAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ueba! Bolsonaro indiciado ao Oscar! 

Por seu inglês perfeito, o filho Eduardo foi escalado para fazer a tradução da premiação. 

18 jan. 2020  

 

EDIÇÃO IMPRESSA 

Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! 

Camiseta Sofrência: “Não era amor! Era fake news”. Agora tem fake news até no amor! Foi 

namorar com minion e se deu mal! Rarará! E chama a Marília Mendonça! 

E brasileiro agora só pensa no Carnaval. O Brasil é o Bloco dos Ansiosos! O Rio tá com Carnaval 

de 50 dias! Oba! Carnaval de 50 dias não é mais Carnaval, é exorcismo! Todo mundo pulando e 

gritando pra se exorcizar, tirar a inhaca! E tá abolido esse intervalo INSUPORTÁVEL entre o 

Réveillon e o Carnaval!  

E tem uma amiga que tá dando tanto neste verão  que o apelido dela é Imigrantes: ninguém vai 

pro litoral sem passar por ela! Rarará!  

E a assessora do Weintraub: “Ministro, tem uma reunião na sexta mas não sei se sexta é com s ou 

com x!”. “MARCA NA QUINTA!” 

E atenção! Bafo da semana! “Democracia em Vertigem” indicado ao Oscar! Minions em 

Vertigem! Por seu inglês perfeito, Eduardo Bolsonaro foi escalado pela TNT para fazer tradução 

simultânea na premiação do Oscar! Lula será o comentarista com Gloria Pires e Carluxo. E o 

Bolsonaro não tem problema com documentário. Tem problema com democracia! Rarará!  

E o Bolsonaro aparece no documentário! Bolsonaro INDICIADO ao Oscar! Como ator 

coadjuvante! E a Dilma fará o discurso do Oscar: “Ninguém ganha e ninguém perde. Todo mundo 

perde”. Oscar 2020: TODO MUNDO PERDE! Rarará! 

E adorei a charge do Massao: “O Oscar vai para”. E um minion na plateia: “Vai pra 

Cuba!”.  Rarará! O Oscar vai pra Cuba! E essa: “Chefe da Secom recebe dinheiro de emissoras e 

agências contratadas pelo governo, o que é ilegal”. Desculpe o trocadilho: a teta não Secom! 

O secretário da Comunicação comunica que tá aceitando até rachadinha! O secretário da 

Comunicação comunica que a mamata não acabou! Rarará! E agora o Bolsonaro não sabe o que 

fazer com ele. 

Eu acho que o Bolsonaro não sabe é pronunciar o nome dele: WAJNGARTEN! Sete consoantes 

e três vogais. Wajngarten, Weintraub, o Bozo escolhe os ministros na Ucrânia? Parece nome de 

diretor húngaro da Mostra de Cinema!  

Nóis sofre mas nóis goza. 

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno! 

 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2020/02/15/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/flavia-lima-ombudsman/2019/11/fake-news-na-mira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/anderson-franca/2020/01/a-agua-das-torneiras-do-rio-vem-com-cor-de-terra-cheiro-de-bunda-gosto-de-desgraca.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/anderson-franca/2020/01/a-agua-das-torneiras-do-rio-vem-com-cor-de-terra-cheiro-de-bunda-gosto-de-desgraca.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/01/democracia-em-vertigem-e-o-filme-certo-na-hora-certa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/01/chefe-da-secom-recebe-dinheiro-de-emissoras-e-agencias-contratadas-pelo-governo-bolsonaro.shtml
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3.3.5. UEBA! FLÁVIO LEVOU UM CHOCOTONE 

 

 

 

EDIÇÃO IMPRESSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ueba! Flávio levou um chocotone! 

Atenção! Amigo secreto no Congresso! 

21.dez.2019 às 2h00 

 

EDIÇÃO IMPRESSA 

Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! 

Melhor pedido ao Papai Noel: “Papai Noel, quero ser rica e bonita”. Tô pedindo isso há 60 

anos! Rarará! 

E a mensagem de Natal do Guedes: “Feliz Natal OU Próspero Ano Novo! Os dois não dá!”. 

E uma coisa é certa: quando a Terra era redonda, a carne era mais barata! Rarará! 

Bafo da semana: fuderam com o Natal da familícia! Rarará!  “MP faz buscas nos endereços 

de Queiroz.” Com um ano de atraso! Operação Rachadinha! A rachadinha do Flávio é uma 

laranja! Rarará! E o depoimento do Queiroz: “Vendi um Belina 1980 e um Marea explodido 

por R$ 7 milhões!”. Por isso que a Ford faliu! Rarará! 

 “Flávio lavou até R$ 2,3 milhões com loja de chocolates, a Kopenhagen da Barra!” Pra 

lavar grana numa loja da Kopenhagen tem que vender língua de gato por R$ 1.100 a unidade! 

Miliciano não paga! Oba! Nota de cem com cobertura de chocolate! 

Atenção! Amigo secreto no Congresso! O Maia puxa um papelzinho: “Meu amigo secreto 

tem seis mandatos, 16 processos por corrupção e nunca foi preso”. EU! SOU EU! EU AQUI! 

EU! Duzentos gritos de sou eu! E o Lula não tem amigo secreto porque o amigo não é dele, 

é de um amigo! Rarará. E o Bozo tem inimigos secretos. “Minha inimiga secreta tem 16 

anos.” Pirralha! É a Pirralha. “Meu inimigo secreto é um energúmeno”.  É o Véio da Havan! 

Rarará!  

E em 2020 teremos o boneco inflável do Flávio: o INFLÁVIO! O pixuleco do Flávio vai ser 

o Mister Wonka da Fantástica Fábrica de Lavar Chocolate! Rarará! 

E a risada do Papai Noel em Brasília: HôHôHôubamos muito! Rarará! E tem o corno Papai 

Noel: aquele que só volta por causa das crianças! 

E o chargista Cellus revela o desabafo do Papai Noel: “Ruim mesmo é quando eu rasgo o 

saco na chaminé”. Rarará! 

E imagina a paranoia hoje no Palácio do Laranjalto! E o panetone do Queiroz: 

ALERJOTONE! O preferido dos laranja da Alerj! 

Retrospectiva 2019: ESQUECI! Rarará. Retrospectiva é ruim porque você passa vergonha 

duas vezes! 

Retrospectiva 2019: Emoji de Espanto! Retrospectiva 2019: Fake News! Foi tudo mentira!  

Nóis sofre mas nóis goza! 

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno! 

José Simão 

Jornalista, precursor do humor jornalístico. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2020/02/15/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/12/contas-de-miliciano-foram-usadas-em-rachadinha-de-flavio-diz-promotoria.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/12/elo-de-flavio-com-loja-de-chocolate-e-ignorado-por-clientes-em-meio-as-vendas-de-natal.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/12/bolsonaro-chama-greta-de-pirralha-e-diz-ser-contra-desmatamento-ilegal.shtml
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3.3.6.  SOCUERRO! VICELÂNDIA 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO IMPRESSA 

Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! 

Piadas Prontas! "Tiririca tenta a reeleição e diz que vai disputar presidência em 2022!" Oba! O 

circo tá garantido! "Marta Martox não tenta a reeleição e abandona a política". E se entrega ao 

Relaxa e Goza! Rarará! 

E o Bolsonaro é a nossa Glória Pires em noite de Oscar: "Não sou capaz de opinar!". Rarará! 

E atenção! Vicelândia 2018! Depois do Sarney, do Itamar e do Temer, vice deixou de ser 

acessório! Vice não é mais brinco! O Alckmin já tem a sua Amélia! Ana Amélia do PP. Partido 

da Propina! 

O Chuchu e a Reaça! O Alckmin e Ana Amélia parecem aqueles tios reaças que, quando chegam 

de visita, você se tranca no quarto! "Xi, chegaram os reaça, corre pro quarto." Rarará! Ana 

Amélia confundiu Al Jazeera com Al Qaeda. Agora ela vai confundir Alckmin com Alcachofra! 

Rarará! 

A vice do Ciro devia ser a Dercy Gonçalves. Mas ele escolheu a Kátia Abreu! Nervociro e Boca 

Dura! Chapa Sincericídio! Falam tudo na lata. Sem metáforas. Só metráforas! E a melhor coisa 

da carreira da Kátia Abreu: jogou vinho na cara do Serra! Rarará! E atenção! Finalmente! 

Lulalivre acendeu o poste! Gritou Fiat Lux e o Haddad acendeu! Rarará! 

E por que o Lula registrou a sua candidatura? Pra acumular dois cargos: presidente e presidiário! 

Rarará! Novo tríplex do Lula: Lula, Haddad e Manuela! Rarará! 

E o vice do Boçalnaro devia ser o Recruta Zero ou o Sargento Garcia. Mas escolheu o General 

Mourão! Chapa pura: capitão e general! Chapa Ditapura! Chapa Pau de Arara! Rarará! E, nas 

fotos, o general Mourão tá sempre de camuflado! O Não Sabe Nada e o Camuflado! Rarará! E 

a Marina não devia ter vice, devia ter tradutor. Açaí na Chapa! Ponto! E o Haddad devia ser 

presidente de Vila Madalena! 

E diz que o Ciro tá isolado! O Lula de uma cela jogou o Ciro na solitária! E o Alckmin e Ana 

Amélia! O Santo e a Véia, segundo a lista da Odebrecht. Rarará! E a convenção do Boçalnaro 

devia ser no Posto Ipiranga! Apelido do seu consultor econômico! "Bolsonaro, e a economia?" 

"Pergunta lá no Posto Ipiranga." Pergunta lá no Paulo Guedes! Rarará! 

Nóis sofre, mas nóis goza! 

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno! 

José Simão 

Jornalista, precursor do humor jornalístico. 

 

Socuerro! Vicelândia 2018! 

O Alckmin já tem a sua Amélia! Ana Amélia! O Chuchu e a Reaça! 

2018 às 2h00 
 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2020/02/15/
https://folha.com/9502d1x7
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/bolsonaro-admite-possibilidade-de-privatizar-a-petrobras-apesar-de-se-dizer-pessoalmente-contra.shtml
https://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2016/02/10000613-comentarios-laconicos-de-gloria-pires-no-oscar-viram-piada-na-internet-bacana-bacana.shtml
https://folha.com/q913ld2u
https://folha.com/t9ixsg7v
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/se-querem-isolar-ciro-e-porque-ele-tem-algo-a-dizer-diz-vice-katia-abreu.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2015/12/1717302-ministra-katia-abreu-joga-vinho-na-cara-de-serra-e-diz-voce-nunca-sera-presidente.shtml
https://folha.com/b6rkq2lc
https://folha.com/a9idqmbo
https://folha.com/a9idqmbo
https://folha.com/904suqik
https://painel.blogfolha.uol.com.br/2018/08/03/investidores-perguntam-a-guru-de-bolsonaro-como-ele-vai-governar-sem-aliados/
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3.3.7.  UEBA! MINISTRA DA PORNOCHANCHADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.8. MARINA X BOLSONARO, EU VOTO NO X 

Ueba! Ministra da Pornochanchada 

E o vídeo da Cristiane devia representar o Brasil no Oscar! 

Cristiane Brasil grava vídeo em barco para se defender de condenações trabalhistas -

1º.fev.2018 à 1h00 

 

EDIÇÃO IMPRESSA 

Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! O grande hit de 

2018: o vídeo da Cristiane Brasil! Que está sendo chamada de Cristiane Brasileirinhas! O vídeo 

parece abertura de filme pornô: ela de biquíni numa lancha com quatro gogoboys que ela arrumou 

no Tinder! 

Rarará! 

E soltou a pérola: "Quem passa pela cabeça dessa gente de entrar contra nós na justiça trabalhista". 

E ainda quer ser Ministra do Trabalho! Ministra do Ócio! Ministra da Pornochanchada, isso sim! 

Rarará! 

Senti falta do Frota nessa lancha! 

Rarará! 

E o vídeo da Cristiane devia representar o Brasil no Oscar! A lancha da Cristiane devia entrar na 

Sapucaí! Virar carro alegórico. Ela lá em cima na lancha e os quatro amigos marombados embaixo 

segurando! 

Rarará! 

Esse Brasil tá num esculhambação! E o Lula? Diz que a fortuna do Lula está toda em BIRITICOIN! 

Rarará! 

E sem o Lula, a disputa ficará entre o Boçalnaro, Marinárvore e Nervociro! E o Alckim Picolé de 

Chuchu! 

Eu já disse que o Alckmin só tem sotaque pra dois Estados: São Paulo e Paraná! 

E o chargista Sid revela o que o Lula ia fazer na Etiópia: com a capital Adis ABEBA, você acha 

que ele a fazer o que? "Chama o Adis aí que vamos Abeba". 

Rarará! 

E o Temer foi no Ratinho! Fazer DNA! E descobriu que é avô do Robert Pattison, da saga O 

Crepúsculo. E confirmou que é irmão siamês do Conde Drácula! E esclareceu para o auditório que 

a idade mínima pra se aposentar é três reencarnações! É o que se chama aposentadoria póstuma! 

Rarará! 

É mole? É mole mas sobe! 

Os Predestinados! Arrumei mais dois advogados pro Lula! Direto de São Paulo, o advogado André 

dos Santos GUINDASTE! E a advogada Rosa METTIFOGO! 

Rarará! 

Levanta com o guindaste e mettifogo! 

Rarará! 

Nóis sofre mas nóis goza! 

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno! 

José Simão 

Jornalista, precursor do humor jornalístico. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2020/02/15/
http://folha.com/no1954727
http://folha.com/no1954357


49 
 

3.3.8. MARINA X BOLSONARO, EU VOTO NO X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina X Bolsonaro, eu voto no X! 

E o Joaquim Brabosa? Pior que a minha sogra: ranzinza e não deixa ninguém falar 

3.mai.2018 às 2h00 

 

EDIÇÃO IMPRESSA 

Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! 

Pensamento do dia: "O amanhã está cancelado por falta de interessados". Rarará! 

Pérola do Dia do Trabalho! Programa Casos de Família! Tema de hoje: "Meu filho diz que 

trabalha, mas na verdade é músico". Tipo Mick Jagger e Paul McCartney? Tipo: "Você só 

é professora ou trabalha em outra coisa?". Rarará! 

E atenção! Ereções 2018! Se der Marina X Bolsonaro, eu voto no X! Rarará! Até o Flávio 

Rocha, dono da Riachuelo, quer ser presidente! Já criei até um slogan pro Flávio Rocha: 

"Flávio Rocha, quando aperta, afrocha". E diz que vai pagar a campanha do próprio bolso! 

Com Cartão Riachuelo! Ou seja, com o nosso bolso! Rarará! E o Joaquim Brabosa? Pior 

que a minha sogra: ranzinza, não deixa ninguém falar e os outros estão sempre errados. E 

não se decide nunca. Tá pior que tucano: se na casa dele, tiver dois banheiros, ele mija no 

corredor! Rarará! 

E um leitor me disse que a chapa Alckmin-Meirelles não é uma chapa, é uma xepa. Hora da 

Xepa: vota num chuchu e leva dois! Rarará! 

E eu sei como aumentar a popularidade do Temer. Faz como celular, bota um nove na frente: 

93%! Rarará! Frankstemer reajusta Bolsa de Sangue, Frankstemer reajusta a Bolsa Família 

Addams! Frankstemer reajusta Bolsa Família do Drácula! O Temer é tão truqueiro que 

primeiro ele dispensa 300 mil do Bolsa Família e aí reajusta em 5% o resto, os que sobraram! 

Rarará! 

E esta: "Paulo Preto bate recorde em propinas nas gestões tucanas". Vai entrar pro Guinness 

da Propina! E teve um cartel de delações: todos combinaram a mesma cifra: 5%! Alckmin, 

Serra e Kassab: os Irmãos METRÔlhas! Rarará! 

E sabe o que o Lula gritou no fim de semana? "Oba! Feriadão". Rarará! Maldade! É mole? 

É mole, mas sobe! 

Os Predestinados! Fiscal da Receita Federal: Gloria Piedade! Dona Gloria, tende piedade 

de nóis! Rarará! Palestra na PUC-Rio: "Como ganhar dinheiro estando desempregado?". 

Com o Professor Jorge DURO! Rarará! Oceanólogo: Henrique Ilha! "Meu filho, você vai 

se chamar Henrique Ilha e vai viver rodeado de água por todos os lados". Rarará! Nóis sofre, 

mas nóis goza! Por enquanto! Rarará! Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno! 

José Simão 

Jornalista, precursor do humor jornalístico. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2020/02/15/
https://folha.com/cj32ia4q
https://folha.com/cj32ia4q
https://folha.com/7ycd92sg
https://folha.com/z93cndyp
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3.3.9. EREÇÕES 2018! VÍDEO DO GOZO DÓRIA! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ereções 2018! Vídeo do Gozo Doria! 

A maior prova que o vídeo é fake: Doria não estava de polo! Rarará! 

25.out.2018 às 2h00 

 

EDIÇÃO IMPRESSA 

Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! 

Bafo! "Doria diz que vídeo que vazou na internet de orgia com cinco mulheres é montagem!" 

Montagem foi mesmo! 

Rarará! 

E a maior prova que o vídeo é fake: o Doria não estava de polo! E o Doria trouxe alegria para o final 

das eleições. Nem teve briga no WhatsApp: só deu o GozoDoria! Deus Acima de Todos! E o Doria 

em Cima de Cinco! Rarará! 

Perdeu meu voto, não chamou a gente! Rarará! 

E sabe o que as cinco gritavam pro Doria? Acelera! Rarará! E o Brasil tá tão louco que o Frota virou 

político e o Doria ator pornô! Rarará! 

Doria acusa o França pelo vídeo e França rebate ofendido: "Você não pode medir os outros pela sua 

régua". Pode, sim! Rarará! 

E a possibilidade de o vídeo ser montagem é de 95% com margem de erro de 2 cm! Para cima ou 

para baixo! Rarará! 

E atenção! Piada Pronta: "Após fala de filho de Bolsonaro, Eymael apoia Haddad". Ey Ey EyMael! 

HaHaHadDad! O segredo da virada é pegar o jingle emprestado! O jingle dá mais voto que o Eymael. 

Rarará! E o Haddad não precisa de apoio cristão, precisa de apoio evangélico! Jingle apoia Haddad! 

E os ministérios? Ministério do Bolsonaro: um astronauta, um grego e uma motosserra! Ciência e 

Tecnologia: astronauta Marcos Pontes. Pro Brasil ir pro espaço! Educação: Stavros Xanthopoylos! 

Presente de grego! Pra escrever o nome dele precisa de cola! E os alunos só usarão cuecas Zorba! 

Rarará! 

"Ministro da Agricultura de Bolsonaro defende desmatamento legal da Amazônia." Que legal. Vai 

ser um MATAMENTO. Do verbo matar. Amazônia vai virar soja. E índio vai virar boia fria! 

Ministro Motosserra! Rarará! 

Ministro da Defesa: Rambo! Rarará! E o ministério do Haddad? Não tem, mas a gente inventa! 

Ministra do Leva e Traz: Gleisi Reinações de Narizinho! Ministro da Ocupação: Boulos! Ministro 

do Titanic: Jaques Wagner. Que tá a cara do capitão do Titanic! Ministra da Educação e Sem 

Noção: Dilma Rousseff! Rarará! Ministro da Defesa: Chapolin Colorado! Rarará! 

Nóis sofre, mas nóis goza! 

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno! 

O Brasil tomou um ácido lisérgico no café da manhã! 

José Simão 

Jornalista, precursor do humor jornalístico. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2020/02/15/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/doria-nega-autenticidade-de-video-contrata-perito-e-diz-que-acionara-justica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/sao-paulo-elege-palhaco-general-principe-e-ator-porno.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/sao-paulo-elege-palhaco-general-principe-e-ator-porno.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/2018/10/22/5568-2-aovivo.shtml#post383761
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2018/10/bolsonaro-diz-que-astronauta-deve-ser-ministro-da-ciencia-e-promete-r-10-bi-para-pasta.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/bolsonaro-ja-tem-nove-nomes-para-ministerios-em-eventual-governo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/10/cotado-para-ministerio-de-bolsonaro-ve-espaco-para-desmate-legal-na-amazonia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/10/a-serpente-fascista-rompeu-a-casca-do-ovo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/boulos-e-bolsonaro-trocam-farpas-apos-lider-do-mtst-dizer-que-casa-do-presidenciavel-nao-e-muito-produtiva.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/ciro-era-a-melhor-estrategia-para-ganhar-a-eleicao-diz-jaques-wagner.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/governando-da-bonanca-a-crise-dilma-foi-derrubada-por-impeachment-ouca-podcast.shtml
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3.3.10. 2018! FROTA É FUDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018! Frota é Fuderal! 

Não haverá mais chamada oral no Congresso, só anal! 

11.out.2018 às 2h00 

 
EDIÇÃO IMPRESSA 

 

 

Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O Esculhambador Geral da República! 

Dúvida do dia: se o Bolsonaro ganhar, aonde você vai passar a virada de 2018 para 64? Em 

casa, fazendo um 69! Rarará! 

E Lula libera Haddad de visitá-lo todas as segundas feiras. Ufa! Liberdade Condicional! 

Visitar o Lula toda segunda-feira é a depressão do domingo à noite! Rarará! 

E eu acho que um dia o poste vai mijar no cachorro! Rarará! 

E o Frota ganhou como deputado fuderal! Com o Frota no Congresso não haverá mais 

chamada oral, só anal! Rarará! 

Aliás, o Frota no Congresso vai viver a experiência mais pornográfica da carreira dele! 

Rarará! 

E o Meirelles foi o Flamengo da eleição: gastou milhões, foi zoado e não ganhou porra 

nenhuma! Rarará! 

E a Gleisi vai voltar pro Senado com o nariz mais empinado ainda. Reinações de Narizinho! 

E a Dilma abriu um bar em Minas! Verdade! Eu tenho a foto! "Bar da Dilma! Fígado com 

jiló". Por isso que perdeu! A Dilma é uma mistura de fígado com jiló! 

Rarará! 

E a definição de democrata: "Witzel ameaça Paes de prisão em próximo debate no Rio". Já 

imaginou? "Não gostei da sua tréplica! Teje preso". "Fake News! Teje Preso". É o debate 

GUERRA E PAZ! Rarará! 

E o Congresso? Esse Congresso eleito tá parecendo a próxima temporada de A Fazenda! 

Rarará! 

E o PSDB não é partido, é rachado! Ali o mais bonzinho passa rasteira em cobra! Virou o 

partido das traíras! 

E não vão apoiar ninguém! É o famoso VOTO MURO! Rarará! A Galera Medonha! Está 

em gestação no Paraná uma nova dinastia de políticos. Eleitos o Boca Aberta e o Boca 

Aberta Filho! Rarará! 

É um novo clã! Já tivemos o clã do Sarney, o clã do Calheiros, o clã do Bolsonaro e agora 

temos o clã dos Bocas Abertas! Vai entrar mosquito pra cacete! Rarará! 

Esse é o problema do Brasil: o poder passa de pai pra filho! E a situação está pra lá de 

psicoescalafobética! 

O Brasil é Lúdico! Olha essa placa no Walmart: "Temos garoupa, pouvo e anchouva". 

Rarará. O cara é um poeta! 

Nóis sofre, mas nóis goza! 

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno! 

José Simão 

Jornalista, precursor do humor jornalístico. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2020/02/15/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/haddad-nao-deve-manter-visitas-semanais-a-lula-e-pt-admite-rever-programa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/sao-paulo-elege-palhaco-general-principe-e-ator-porno.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/dilma-termina-em-4o-lugar-e-fica-fora-do-senado-em-minas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/wilson-witzel-ameaca-paes-de-prisao-em-debate-no-rio.shtml


52 
 

3.3.11. VAMOS JOGAR UMA TORTA NA CARA DO MALANTA 

 

 

 

 

Vamos jogar uma torta na cara do Malanta? 

São Paulo, quarta, 6 de janeiro de 1999  

JOSÉ..SIMÃO 

da Equipe de Articulistas 

Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! Voltei! Aliás, só voltei 

pra entrar pelo cano: dois IPVAs, um IPTU e o cartão das compras 

de Natal! Entrei bem. Aliás, entramos bem. Feliz 99! 

IPVA, IPTU, IOF, IR e Iiiiih... me ferrei. Taí um bom nome pro 

imposto único: IMF. IH, ME FERREI! Aliás, o Greca podia adotar 

esse slogan pro turismo: visite o Brasil, o mais novo inferno fiscal! 

E na Europa eles têm o euro e aqui nós temos o neuro. Muda o 

nome da moeda pra neuro. Quantos euros vale um neuro! E 

vocês viram aquele holandês enfiando uma torta na cara do 

ministro das Finanças? Isso que é Primeiro Mundo! Eu vou 

contratar um cara e pagar uma torta só pra enfiar na cara do 

Malanta. Tô procurando um torteiro. Ué, não tem pistoleiro? Só 

que..tô..procurando..um..torteiro! 

E o melhor jogador brasileiro é paraguaio, o Gamarra! E diz que 

a Clodovéia, ops Clodovil, quer lançar um disco. Só se for um 

"Duets" com a Ana Maria Braga, a lesma anestesiada. Que 

recebeu o Ray Conniff no programa dela e ficava pedindo "More 

one!..More..one!". 

Então, rememorando: o melhor jogador brasileiro é paraguaio, a 

Clodovéia vai lançar um disco, a Ana Maria Braga fala "more 

one", o aeroporto de Recife tá interditado e o do Rio esburacado. 

Pior que isso só aquela amiga minha que tem um 

ginecologista..vesgo! 

E um amigo meu tá acordando mais cedo pra ficar mais tempo 

sem dinheiro. E uma outra disse que com esse desemprego ela 

vai acabar tocando corneta com a xota no programa da Xuxa! 

E tivemos a posse do Celso Lafer, o ministro do Desenvolvimento 
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do Blablablá! E o Don Doca FHC? Continua naquela egotrip 

galopante. Fala bonito, mas já esgotou o repertório! 

E diz que três coisas ninguém aguenta mais: peru, farofa e uma 

chuvinha por cima. O quê? O macho vinha por cima? Pois uma 

amiga minha me disse que na casa dela uma chuvinha nem por 

baixo. Quanto mais por cima. Começou a baixaria. Feliz 99! Já tô 

com saudades de 98! Principalmente dos últimos dez dias. Que 

tavam..ótimos!..Vai..indo..que..eu..não..vou! 

² 

 

E-mail: simao@uol.com.br 
 

 

 

 

           Nos excertos a seguir, analisamos como o orador, representado por José Simão, 

conduz o seu auditório, por meio do humor e de expressões tabuísticas. No trecho da 

matéria Eba! Guedes é um pato desarranjado23, José Simão faz referência ao atual 

ministro da economia brasileira, que naquela ocasião discursou24 sobre a situação 

econômica e utilizou a título de exemplo a empregada doméstica em viagem ao exterior: 

 

E o bafo da semana é: DOMÉSTICA! O Guedes parece um pato 

desarranjado: uma cagada após a outra. Depois do parasita vem a 

doméstica: “Com o dólar a R$ 1,80 até doméstica ia pra Disney”. Só se 

for de babá! Doméstica ia pra Disney como babá! (SIMÃO, Eba! 

Guedes é um pato desarranjado!, 2020). 

 

Observa-se que as expressões utilizadas por Simão são recursos autorizados 

dentro do discurso humorístico que, além de causar o riso, provoca reflexão e causa 

punição. Neste contexto, o orador, representado pela figura do colunista, aponta para o 

impacto que as palavras causam, especialmente quando utilizadas em desarmonia com o 

contexto.  

Ao discursar sobre a futura reforma administrativa, o ministro faz comparação do 

servidor público a um parasita. Na condição de orador, Guedes provoca paixões em parte 

 
23 Eba! Guedes é um pato desarranjado! E sabe onde ele passou as férias? Em Miami! Com dinheiro das 

domésticas. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/josesimao/2020/02/eba-guedes-e-

um-pato-desarranjado.shtml.> Acesso em: 24/02/2020. 
24 < https://youtu.be/bLGlc4cVP8Q.> Acesso em: 10/12/2020 

mailto:simao@uol.com.br
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/parasitas-de-guedes-so-existem-porque-as-regras-em-vigor-permitem.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/domestica-ia-para-disney-com-dolar-barato-diz-guedes-uma-festa-danada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/josesimao/2020/02/eba-guedes-e-um-pato-desarranjado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/josesimao/2020/02/eba-guedes-e-um-pato-desarranjado.shtml
https://youtu.be/bLGlc4cVP8Q
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de seu auditório que desfavorece a adesão esperada e o entendimento do seu propósito 

retórico. Daí a comparação a um “pato desarranjado: uma cagada após a outra”. 

As palavras desarranjado e cagada são disfemismos utilizados por José Simão 

para desclassificar a competência oratória de Paulo Guedes. As palavras parasita e 

cagada se referem a contextos distintos: no primeiro representa aquele que se aproveita 

de outrem em seu próprio benefício, seria uma expressão tabuística ofensiva; já no 

segundo, o auditório espera de seu orador palavras e/ou expressões que provoquem a 

transgressão dos tabus.  

Por meio do humor, Simão aponta que a situação financeira das domésticas não 

está tão favorável a ponto de facilitar viagens internacionais com tanta facilidade, e esse 

é outro exemplo que reforça ainda mais as falhas do então orador, ministro Paulo Guedes. 

O colunista Simão ainda apresenta a comparação que o Jornal Extra fez ao ministro25, “o 

mais novo apelido do Guedes é Caco Antibes. Odeio pobres! Rárárá!” Acrescenta Simão 

ao repetir a fala do personagem e assim provocar o riso punitivo e o sarcasmo em seu 

auditório. Caco Antibes foi um personagem humorístico26 do programa televisivo “Sai de 

baixo” exibido pela Rede Globo interpretado pelo ator Miguel Falabela. 

  

No excerto abaixo, Simão recorre ao uso de figuras de som, especificamente 

onomatopeias, para satirizar deliberações e orientações de Damares, atual ministra da 

cultura e da família.  Notamos que o objetivo do texto é atender ao gênero humorístico, 

no contexto jornalístico opinativo, o que autoriza a ironia, ao referenciar fatos 

contemporâneos que envolvem o governo e a população, assim como a linguagem, 

propositalmente informal.   

 
 

Já é Carnaval! Pergunta do chargista Latuff: “Já desobedeceu a 

Damares hoje?”. Hoje ainda não! Mas no Carnaval vamos desobedecer 

muito! É a mais nova expressão: “Desobedecer a Damares”. Amor, 

vamos desobedecer a Damares?  

Vamos! Func func func. Ministério da Saúde adverte: neste Carnaval 

desobedeça a Damares! Rarará! (SIMÃO, Folha de São Paulo, 

15.fev.2020 às 2h00). 
 

 

 

 
25<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/02/13/paulo-guedes-e-comparado-a-caco-
antibes-apos-criticar-domesticas-na-disney.htm.>Acesso em 11/12/2020  
26<https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/humor/sai-de-baixo/galeria-de-personagens/> 
Acesso em 11/12/2020 

https://guia.folha.uol.com.br/shows/2020/02/saiba-a-programacao-de-mais-de-30-blocos-em-sp-incluindo-elza-soares-no-baixo-augusta.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/01/contra-gravidez-na-adolescencia-ministerio-de-damares-quer-estimular-politica-de-escolhi-esperar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/01/contra-gravidez-na-adolescencia-ministerio-de-damares-quer-estimular-politica-de-escolhi-esperar.shtml
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/02/13/paulo-guedes-e-comparado-a-caco-antibes-apos-criticar-domesticas-na-disney.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/02/13/paulo-guedes-e-comparado-a-caco-antibes-apos-criticar-domesticas-na-disney.htm
https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/humor/sai-de-baixo/galeria-de-personagens/
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            Ao citar o chargista Latuff, observamos a ruptura do sexo como tabu, ao apontar 

sutilmente uma crítica aos ideais defendidos pela ministra da Cultura e da Família, 

considerados conservadores na visão de alguns auditórios. Ressaltamos que nos textos de 

José Simão, por sua própria natureza humorística autorizar a ruptura de protocolos nas 

esferas linguísticas, é perceptível que a seleção lexical e a informalidade discursiva são 

elementos bem explorados pelo colunista e, por isso, capazes de proporcionar sintonia 

com o seu auditório:  

 

“Chargista Duke batizou a campanha de abstinência sexual da 

Doidamares de Foda Zero! Rarará! E tem que transar antes do 

casamento, sim, porque depois do casamento não transa mais!” 

(SIMÃO, Folha de São Paulo, 15.fev.2020 às 2h00). 

 

           Neste trecho, a palavra Doidamares remete a ideia de loucura da ministra em vista 

de seus ideais. A palavra foda, é um disfemismo para o tabu da relação sexual, que na 

atualidade não tem o mesmo efeito/peso cultural que algumas décadas atrás. Foda zero é 

um jogo de palavras que faz o auditório buscar na memória a expressão “Fome zero27”, e 

provocar o riso. 

Segundo Pinker (2008): Há uma teoria de espaço tempo embutida na maneira 

como usamos as palavras28.  Nesse sentido, a maneira que José Simão utiliza as palavras, 

ao selecionar expressões e contextualizar os assuntos políticos e ideológicos atuais, 

registra uma intenção de entretenimento, provocação, resistência e/ou enfrentamento 

tabuístico que circula em torno das palavras. Neste sentido, o autor ressalta que: 

A semântica trata da relação das palavras com os pensamentos, mas 

também com outras relações humanas. A semântica trata da relação das 

palavras com a realidade – o modo como os falantes se comprometem 

com uma compreensão comum da verdade [...] (PINKER 2008, p.10) 

  

 

Salienta-se que as taxonomias acerca dos tabus conduzem a linguagem, bem como 

os discursos e classificações tabuísticas por meio das quebras e/ou transgressões às regras 

de manutenção dos tabus, como se encontra no discurso de José Simão. 

 

 
 

 
27 < https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/humor/sai-de-baixo/galeria-de-personagens/ > 
Acesso em 11/12/2020 
28 `PINKER, 2008, p.5. 

https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/humor/sai-de-baixo/galeria-de-personagens/
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“Bolsonaro diz que situação do Enem pode ser sabotagem.” Pelo 

próprio ENEMGÚRMENO que ele nomeou como ministro. Que não 

sabe nem escrever! Piauí Herald: “Governo tenta criar Secretaria da 

Sabotagem, mas foi interrompido por uma possível sabotagem”. 

Sabotaram a sabotagem! Rarará! (SIMÃO, A Noivinha do Bolsonaro!, 

2020).  
 

Vale dizer que, por meio do trocadilho “ENEMGÚRMENO”29, José Simão se 

refere à prova institucional intitulada ENEM e a associa ao então ministro da Educação 

Abraham Weintraub, por cometer erros na grafia de palavras, fato que gerou repercussão 

pela representatividade da figura de Ministro da Educação de quem não se espera erros 

ortográficos. Então, por meio do humor, Simão critica Bolsonaro, uma vez que, ele 

próprio o indicou ao cargo.  

Desse modo, retomamos a tríade: tabu, linguagem e discurso, a que nos faz 

compreender que os usos linguísticos acionam valores e crenças morais, dentre outras, 

que classificam algumas expressões como formas de representação de tabus, ao validar 

e/ou preterir certos discursos em detrimento a outros pelo uso ou rejeição a tais recursos 

linguísticos.     

            O conceito de verdade é recorrente em tal discussão, pois a ideia de tabu se 

apresenta como instrumento de manutenção do poder, assim como a ruptura deste 

fenômeno e/ou a problematização em torno dele traria o enfraquecimento de sua força 

ideológica.  

            Salientamos que este diálogo entre os elementos que circulam em torno do tabu 

estão intimamente ligados a um tipo de construção cultural e, por vezes, ideológica do 

objeto tabuístico. Logo, destacamos referentes argumentativos e retóricos que merecem 

investigação: 

 

Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da 

República! 

Bafo! "Doria diz que vídeo que vazou na internet de orgia com cinco 

mulheres é montagem!" Montagem foi mesmo! 

Rarará! 

E a maior prova que o vídeo é fake: o Doria não estava de polo! E o 

Doria trouxe alegria para o final das eleições. Nem teve briga no 

WhatsApp: só deu o GozoDoria! Deus Acima de Todos! E o Doria em 

Cima de Cinco! Rarará! 

Perdeu meu voto, não chamou a gente! Rarará! 

 
29[ Pejorativo]  Pessoa considerada ignorante ou muito básica. = BOÇAL. DISPONÍVEL EM: "energúmenos", 

in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2020, https://dicionario.priberam.org/energ%C3%BAmenos [consultado em 07-03-2020]. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/doria-nega-autenticidade-de-video-contrata-perito-e-diz-que-acionara-justica.shtml
https://dicionario.priberam.org/energ%C3%BAmenos
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E sabe o que as cinco gritavam pro Doria? Acelera! Rarará! E o Brasil 

tá tão louco que o Frota virou político e o Doria ator pornô! Rarará! 

Doria acusa o França pelo vídeo e França rebate ofendido: "Você não 

pode medir os outros pela sua régua". Pode, sim! Rarará! (SIMÃO, 

Ereções 2018! Vídeo do gozo Dória! 2018). 

 

Os excertos dizem respeito a um suposto vídeo que caiu na internet na época da 

campanha eleitoral de 2018, ao envolver a figura de um candidato à eleição a governador 

de São Paulo. O conteúdo do vídeo se tratava de um encontro sexual entre várias mulheres 

e um homem. O vídeo obteve repercussão por se tratar de um tema tabu. Podemos analisar 

os tabus da decência, o tabu do medo e o tabu da delicadeza embutidos nos excertos 

escritos por José Simão. 

No primeiro excerto: “Bafo! "Doria diz que vídeo que vazou na internet de orgia 

com cinco mulheres é montagem!" Montagem foi mesmo!” (SIMÃO, Ereções 2018! Vídeo 

do gozo Dória! 2018), observamos que o termo orgia é tabuístico, e reflete negativamente 

na imagem das pessoas que seguem os padrões considerados de boa conduta, sobretudo, 

na figura de um candidato ao governo que em seus discursos defende os valores da 

família, logo a fidelidade matrimonial.  

Observamos igualmente a presença do tabu do medo, uma vez que a acusação 

verdadeira ou não de tal transgressão se transformaria em escândalo que afearia a imagem 

do transgressor em um tabu, que, por consequência, geraria a possibilidade de 

afastamento, julgamento e repúdio por parte daqueles que acompanharam o seu discurso 

e que comungam dos seus ideais.  

Por outro lado, a orgia é um ato contrário ao tabu da decência. Ademais, o jogo 

de palavras utilizado por Dória, em dizer que foi montagem, foi aproveitado pelo 

colunista para reforçar a imaginação do leitor sobre a cena. “Foi montagem mesmo!” 

Aqui, a palavra montagem passa a ter um sentido erótico que leva à quebra do tabu da 

delicadeza, e faz lembrar o lado animal, o cruzamento entre as espécies, na qual no macho 

monta sobre a fêmea. Tal situação leva o auditório a imaginar e a achar graça da dimensão 

do ato como impróprio. 

   

E a maior prova que o vídeo é fake: o Doria não estava de polo! E o 

Doria trouxe alegria para o final das eleições. Nem teve briga no 

WhatsApp: só deu o GozoDoria! Deus Acima de Todos! E o Doria em 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/sao-paulo-elege-palhaco-general-principe-e-ator-porno.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/doria-nega-autenticidade-de-video-contrata-perito-e-diz-que-acionara-justica.shtml
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Cima de Cinco! Rarará! Perdeu meu voto, não chamou a gente! Rarará! 

(SIMÃO, Ereções 2018! Vídeo do gozo Dória! 2018 ). 

 

Neste trecho, José Simão faz graça do perfil do candidato, sempre bem arrumado, 

ao deixando subtendido que a masculinidade de Dória talvez não alcance tal 

“agressividade” no tocante ao ato sexual “selvagem”. Existe o tabu do homem macho, 

viril e qualquer delicadeza ou fragilidade por parte do homem denomina fraqueza, logo 

vergonha e a tendência entre os homens é de se afirmar como macho “que dá conta do 

recado”. 

Ao afirmar que “Dória trouxe alegria para o final das eleições”, o orador reforça 

o quanto o tabu da decência se faz presente e quando há uma oportunidade de “assistir” a 

uma transgressão desse tipo, o auditório ao mesmo tempo em que repudia, se deleita com 

a “desgraça alheia”, ri. Em seguida, Simão faz uma paródia com o bordão do candidato à 

presidência Jair Bolsonaro para enfatizar a questão da orgia do suposto vídeo: “Deus 

Acima de Todos! E o Dória em Cima de Cinco! Rárárá!” em referência às cinco mulheres 

que aparecem na filmagem. 

“Perdeu meu voto, não chamou a gente! Rarará!” (SIMÃO, Ereções 2018! Vídeo do 

gozo Dória! 2018). Neste excerto, José Simão retrata o que Freud (2013) descreveu como 

ambivalência, na qual o indivíduo por um lado teme praticar determinada ação em virtude 

das consequências, por outro, se sente tentado e desejoso de cometê-lo. A expressão “a 

gente”, remete a ideia de grupo, especificamente o grupo masculino que, por sua própria 

natureza, estaria mais propício a recriar no íntimo do pensamento a cena em questão como 

participante. Assim, como orador, Simão ganha adesão e cumplicidade do auditório. 

No excerto: “E sabe o que as cinco gritavam pro Dória? Acelera! Rarará! E o 

Brasil tá tão louco que o Frota virou político e o Dória ator pornô! Rarará” (SIMÃO, 

Ereções 2018! Vídeo do gozo Dória! 2018), o colunista provoca o leitor a imaginar a cena 

com as falas das moças e a fraqueza do “rapaz” em virtude da jovialidade das cinco em 

contrapartida à idade do personagem um pouco mais à frente, ao brincar com o tabu da 

potência sexual masculina, pois àquele que se revela “fraco” no ato sexual é chamado de 

frouxo e em geral, esse tabu é recorrente e gera desconforto, vergonha, medo por parte da 

“vítima”. 
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O colunista ainda tece uma crítica ao cenário político brasileiro, e, de certa forma, 

reforça o tabu do sexo explícito ao fazer referência ao candidato Alexandre Frota que já 

participou de filmes adultos. Percebemos que o orador, ao mesmo tempo em que brinca 

com as palavras e situações tabuísticas, reforça certos conceitos tabuísticos como no 

exemplo acima citado. 

Em: “Doria acusa o França pelo vídeo e França rebate ofendido: "Você não pode 

medir os outros pela sua régua". Pode, sim! Rarará!” (SIMÃO, Ereções 2018! Vídeo do gozo 

Dória! 2018) refere-se a Márcio França, nesta época, concorrente político de Dória. José 

Simão alude com outro tabu relacionado o sexo masculino, que seria o tamanho o órgão 

genital masculino. 

 “E o Frota ganhou como deputado fuderal! Com o Frota no Congresso 

não haverá mais chamada oral, só anal! Rarará!Aliás, o Frota no 

Congresso vai viver a experiência mais pornográfica da carreira dele! 

Rarará!” (Simão, 2018! Frota é fuderal, 2018),  

 

No excerto acima, o orador ressalta a vitória de Frota como deputado federal e 

utiliza a palavra “fuderal” como um disfemismo derivado da palavra fuder e chamada 

anal no intuito de ressaltar a figura do político que participou de filmes eróticos e ao 

mesmo tempo criticou o Congresso ao escrever que o Frota vivenciaria “a experiência 

mais pornográfica da carreira dele!” Percebemos que o orador aproveita palavras e 

expressões tabus para provocar o riso, bem como construir críticas para levantamento de 

reflexões. 

 

“Atenção! Amigo secreto no Congresso! O Maia puxa um papelzinho: 

“Meu amigo secreto tem seis mandatos, 16 processos por corrupção e 

nunca foi preso”. EU! SOU EU! EU AQUI! EU! Duzentos gritos de sou 

eu! E o Lula não tem amigo secreto porque o amigo não é dele, é de um 

amigo! Rarará. E o Bozo tem inimigos secretos. “Minha inimiga secreta 

tem 16 anos.” Pirralha! É a Pirralha. “Meu inimigo secreto é um 

energúmeno”.  É o Véio da Havan! Rarará” (SIMÃO, Ueba! Flávio 

levou um chocotone, 2019). 

 

Neste excerto, o orador retrata a corrupção no Congresso  ao dizer que o Lula não 

tem amigo porque o amigo não é dele, mas de um amigo dele, faz referência aos imóveis 

investigados, os quais Lula nega ser o proprietário. Em relação ao Bolsonaro, Simão faz 

referência à ocasião em que o Presidente se referiu a Greta como pirralha e energúmeno 

se refere ao ministro da educação, naquela ocasião Weintraub, que recebeu diversas 

críticas por escrever palavras incorretas. Ademais, Simão faz referência ao empresário 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/sao-paulo-elege-palhaco-general-principe-e-ator-porno.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/12/bolsonaro-chama-greta-de-pirralha-e-diz-ser-contra-desmatamento-ilegal.shtml
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dono das rede Havan, que à época era acusado de fazer diversos disparos de WhatsApp a 

favor da campanha do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro. 

“E a assessora do Weintraub: “Ministro, tem uma reunião na sexta mas não sei se 

sexta é com s ou com x!”. “MARCA NA QUINTA!” (SIMÃO, Ueba! Bolsonaro indicado 

ao  Oscar 2020).Neste excerto, José Simão faz graça com a figura do ex Ministro Weintraub 

pelos erros de ortografia encontrados em palavras escritas por ele e que ganhou 

repercussão dado o posto que ele ocupava: de ministro da educação. Observa-se que por 

meio do humor, da graça, o orador conduz o seu auditório a ser condizente com ele e 

sutilmente provoca um olhar crítico acerca dos fatos apresentados. 

 

3.4. Análise retórica: ideologia e tabu 

 

A partir da leitura das matérias de José Simão, observamos elementos que 

recuperam a discussão sobre o reconhecimento e a manutenção dos tabus linguísticos por 

meio de referentes sociais, culturais e ideológicos, que tem como suporte a mídia e como 

instrumento a linguagem. 

Desse modo, retoma-se a tríade: tabu, linguagem e discurso, o qual faz 

compreender que os usos linguísticos acionam valores e crenças morais, entre outras, que 

classificam algumas expressões como formas de representação de tabus, ao validar certos 

discursos em detrimento a outros pelo uso ou rejeição a tais recursos linguísticos.     

Salientamos que este diálogo entre os elementos que circulam em torno do tabu 

está relacionado a um tipo de construção cultural e, por vezes ideológica do objeto 

tabuístico. Logo, destacam-se referentes argumentativos e retóricos que merecem 

investigação.    

A partir de tais considerações, entendemos o humor como instrumento que 

respalda José Simão em posicionamentos ideológicos que dialogam com as matérias 

assinadas pelo jornalista, ao tornar a quebra de protocolos e /ou tabus em torno de figuras 

políticas, pois é algo aceito e até esperado em suas crônicas por pertencerem ao gênero 

humorístico.  

 

E por que o Lula registrou a sua candidatura? Pra acumular dois 

cargos: presidente e presidiário! Rarará! Novo tríplex do Lula: 

Lula, Haddad e Manuela! Rarará! (SIMÂO, Vicelândia, 2018!) 
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Esse excerto faz referência à candidatura do ex-presidente Lula, até então 

presidiário naquele momento. Ao questionar, Simão ironicamente tece uma crítica ao ato 

que condenou o ex presidente e foi alvo de investigação: o tríplex do Guarujá, porém, 

dessa vez associando-o aos políticos representantes da candidatura que ele – Lula – apoia: 

o tríplex Haddad, Manuela e Lula. 

 

Devemos dizer que ao fazer críticas e descrições explícitas, norteadas por 

referentes humorísticos, uso de figuras como a ironia, José Simão tem a liberdade, a 

autorização no campo do humor e, por isso, o uso recorrente de termos tabuísticos, 

disfemismos constroem a essência e a singularidade das crônicas que alimentam os 

anseios de seu auditório, o qual, em sintonia com o orador, compartilham do riso e, por 

conseguinte, às críticas, punições, sarcasmos direcionados aos referentes contextos.  

 

E o Lula e o papa? Sensacionalista: “Lula vai ao Vaticano abençoar o 

papa”. Eu sei que ele é Deus, mas discordo: “Lula vai ao Vaticano 

excomungar o Moro”. “Seu papa, dá pra excomungar o Moro? 

Rarará! E o papa pondo a mão na cabeça do Lula: “Deus perdoe teus 

pecados”. “Os pecados não são meus, são de um amigo meu.” 

Rarará! (SIMÃO, Eba! Guedes é um pato desarranjado!, 2020). 

 

Ao relacionar o conceito de excomunhão a uma possível condenação ou punição 

a Moro, José Simão quebra tabus e manifesta a sua crítica a diferentes setores da 

sociedade como política, justiça e religião entre outros que se retroalimentam no contexto 

em discussão. Os vícios de linguagem, preteridos em função de julgamentos morais e/ou 

sociolinguísticos, são intencionalmente referidos por Simão como instrumentos retóricos 

na quebra de tabus. E neste jogo de linguagem que cativa o auditório, o colunista caçoa, 

brinca, denuncia os fatos do dia-a-dia e que fazem parte da realidade dos diversos 

auditórios. 

 

E o novo partido do Bozo: PDV! Partido Direita Volver! Rarará! E 

esses generais da reserva estão mais para incontinência que para 

continência. Rarará! E já é Carnaval! E o Flávio e o Queiroz vão sair 

no Unidos da Rachadinha! E os Bolsonaros vão sair no bloco 

Loucademia de Milícias! Rarará (SIMÃO, Eba! Guedes é um pato 

desarranjado!, 2020)  

 

Nesse excerto, Simão faz gracejos em relação à idade dos militares e o ato de bater 

continência referindo-se à dupla semântica continência/incontinência – urinária 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/02/lula-e-papa-francisco-se-encontram-na-italia.shtml
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subentendida - como instrumento de desqualificar os militares pela idade dos membros 

dessa corporação. Em relação ao Carnaval, Simão vale-se do disfemismo para se referir 

ao órgão sexual feminino ao utilizar o termo rachadinha ao referir-se ao esquema de 

partilha de dinheiro – prática de propina ocorrida entre os políticos sob investigação. 

 

Podemos dizer que no auditório universal não há controle das variáveis, como, 

por exemplo, crenças e valores e no auditório particular, controlamos ou não tais 

variáveis. Desse modo, consideramos que há leitores da coluna de José Simão no jornal 

Folha de S. Paulo que formam um “auditório particular” do discurso do jornalista.  

 

 

No plano retórico, o contexto discursivo em que se insere a quebra de tabus 

promovida por José Simão, faz referência a esse “auditório particular” que espera as 

expressões cacofônicas, humorísticas, pouco polidas e até informais, entre outras, 

utilizadas pelo jornalista para criticar determinados temas, os quais tem como premissa 

aspectos políticos que por meio da Retórica aponta ideologia. 

 

No que se refere à seleção do auditório, José Simão fala para um determinado 

grupo. Esse referido grupo, por sua vez, escolhe a coluna de José Simão em virtude dessa 

“quebra de tabus” que atende às necessidades ideológicas em questão. 

 

Podemos dizer que, da mesma forma que para alguns auditórios, o discurso de 

José Simão é preterido justamente por: usar informalidade, palavras de baixo calão, 

enfrentamento/ questionamento de valores tidos como religiosos, crítica a representantes 

políticos, ou seja, posicionamento ideológico contrário às expectativas de certos grupos, 

mas que é permitido pelo viés do humor. 

 

3.5. Análise dos eufemismos/disfemismos 

 

Iniciamos o presente item com a retomada dos conceitos de eufemismo, que 

consiste em amenizar a carga semântica ou contextual tabuísticas de certas expressões/ 

discursos e disfemismos, que consiste em pôr em evidência por meio a carga semântica 

ou contextual de certas expressões/discursos tabuísticos pouco polidos. Desse modo, no 

corpus desta pesquisa, encontramos termos que vão  ao encontro com esses conceitos por 
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empregarem o sentidos literais ou analógicos pouco polidos como elementos constituintes 

das práticas discursivas.      

Ao afirmar sobre a quebra dos tabus veiculados por eufemismos, investigamos a 

relação entre a referida figura de linguagem e o discurso e a questão intimamente ligada 

à discussão sobre retórica, posto que nenhum discurso seja desprovido de 

intencionalidade. 

    

E soltou a pérola: “Quem passa pela cabeça dessa gente de entrar contra 

nós na justiça trabalhista”. E ainda quer ser ministra do trabalho! 

Ministra do Ócio! Ministra da Pornochanchada, isso sim! Rárárá!” 

(SIMÃO,Ueba! Ministra da Pornochanchada 2018).  

  

A palavra pérola eufemisticamente, refere-se a um escândalo político referente à 

ex deputada Cristiane Brasil que teve seu nome cotado para o cargo de Ministra do 

Trabalho no governo de Michel Temer, porém com a posse suspensa pela justiça Federal 

mediante devido a diversos escândalos de propina. Já a palavra Pornochanchada é um 

disfemismo por escancarar a relação de prostíbulo com política30. Podemos dizer que 

algumas das expressões utilizadas por José Simão ressaltam a relação entre Retórica e 

ideologia que circulam recorrentemente em textos do campo midiático. Em tal sentido, a 

afirmação “é proibido proibir” ratifica a quebra dos tabus linguísticos, recorrente nos 

discursos de José Simão, por meio do uso de expressões classificadas como baixo calão, 

disfemismos entre outros. Por exemplo, a palavra “foda”, é um disfemismo relacionado 

à definição de Ulmann (1964) sobre os “tabus”, incluindo a referida expressão no campo 

semântico dos “tabus da decência”. 

 

Podemos afirmar, então, que quando analisamos a linguagem nossa 

finalidade não é apenas analisar a linguagem enquanto tal, mas 

investigar o contexto social e cultural no qual é usada, as práticas 

sociais, os paradigmas e valores, a "racionalidade", enfim, desta 

comunidade, elementos estes dos quais a linguagem é indissociável. A 

linguagem é uma prática social concreta e como tal deve ser analisada. 

Não há mais uma separação radical entre "linguagem" e "mundo", 

porque o que consideramos a "realidade" é constituído exatamente pela 

linguagem que adquirimos e empregamos (AUSTIN, 1990, p.10). 

 

Em tal sentido, parte das escolhas linguísticas do jornalista podem ser 

identificadas como recursos discursivos, posto que retroalimentam a quebra de tabus 

 
30 < https://www.youtube.com/watch?v=eu1ehm7shq4>  
    < https://www.youtube.com/watch?v=vpbRIkxAeuw>  

https://www.youtube.com/watch?v=eu1ehm7shq4
https://www.youtube.com/watch?v=vpbRIkxAeuw


64 
 

proposta por discursos formais, o que está unido aos estudos retóricos. Destacamos 

também que o discurso humorístico está ligado às práticas e quebras de tabus, o que 

desencadeia o humor, o que remete às questões contextuais, bem como aos tipos de 

auditórios, abordados por Amaral (2016). Podemos dizer que é possível elaborar uma 

taxonomia das palavras que operam na esfera tabuística em virtude de diferentes aspectos 

que fundamentam a referida categorização. 
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1. Taxonomia Vocabular e Tabu: Linguagem Literal  

 Expressão Identificação 

Linguística 

Tropos 

(Figuras de 

Sentido) 

Categoria 

Religiosa 

Categoria 

Sexual 

Categoria 

Política 

Matéria:  

Eba! Guedes é um 

pato desarranjado! 

esculhambador-

geral 

Registro 

informal 

    

 Func func func Onomatopeia 

 

(Figuras de 

som) 

  X  

 Cagada Registro 

informal 

    

 Excomungar Metáfora  

 

(Figuras de 

sentido) 

Símile X   

 Bozo Metáfora 

 

(Figuras de 

sentido) 

Símile   X 

 Rachadinha Metáfora 

 

(Figuras de 

sentido) 

Símile  X  

Enem! Weintraub é 

'Çabotagem'! 

E Olavabo de 

Carvalho 

compartilha ... 

 

Doidamares Trocadilho 

 

(Figuras das 

palavras) 

   X 

 Foda Zero! Trocadilho 

 

(Figuras das 

palavras) 

 

Hipérbole  X  

 ENEMGÚRMENO Trocadilho 

(Figuras das 

palavras) 

Símile   X 

 Pau Metáfora 

 

(Figuras de 

sentido) 

Símile  X  

 Goza Registro 

informal 

  X  
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Ueba! A Noivinha do 

Bolsonaro! 

 

      

Ueba! Bolsonaro 

indiciado ao Oscar! 

 

Exorcizar Ironia 

 

(Figuras de 

sentido) 

   x 

 Inhaca Registro 

informal 

   x 

 Teta Registro 

informal 

  X  

Ueba! Flávio 

levou um 

chocotone! 

Fuderam Registro 

informal 

  X  

 Familícia Trocadilho 

 

(Figuras das 

palavras)  

   x 

 HôHôHôubamo

s 

Trocadilho 

 

(Figuras das 

palavras) 

   x 

 Saco Registro 

informal 

  X  

 Relaxa e Goza 
 

Registro 

informal 
  X  

 Partido da 

Propina! 

 

Ironia  

 

(Figuras de 

sentido) 

   x 

 Boçalnaro Trocadilho 

 

(Figuras das 

palavras) 

   x 

Ueba! Ministra 

da 

Pornochanchada 

Pornochancha

da 

Registro 

informal 

  X  

 Pornô Registro 

informal 

  X  

 Marinárvore Trocadilho 

 

(Figuras das 

palavras) 

   x 

 Nervociro Trocadilho 

 

(Figuras das 

palavras) 

 

   x 

 Picolé de 

Chuchu! 

Trocadilho 

 

(Figuras das 

palavras) 

   X 

 Mole Registro 

informal 

  X  

 Guindaste Metáfora 

 

(Figuras de 

sentido) 

  X  
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 Mettifogo 

 

Metáfora 

 

(Figuras de 

sentido) 

Símile  X  

Marina X 

Bolsonaro, eu 

voto no X! 

Ereções 2018 Metáfora 

 

(Figuras de 

sentido) 

Símile  X  

 Frankstemer Trocadilho 

 

(Figuras das 

palavras) 

   x 

Ereções 2018! 

Vídeo do Gozo 

Doria! 

 

Montagem Metáfora 

 

(Figuras de 

sentido) 

Símile X   

 só anal  

Registro 

Informal 

 

  X  

 fazendo um 69 Registro 

Informal 

 

  X  

  deputado  

fuderal 

Trocadilho 

 

(Figuras das 

palavras) 

  X  

 Porra Registro 

informal 

  X  

 Cacete Registro 

informal 

  X  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

A partir de tais distinções, observamos a classificação de expressões e/ou recursos 

discursivos como escolhas direcionadas pelo discurso humorístico, logo, o contexto 

permite escolhas de expressões tabuísticas e escolhas lexicais pouco polidas, 

consideradas deselegantes e / ou obscenas em contextos não autorizados.  

 

Tabela 01 - Taxonomia Vocabular e Tabu: Eufemismos 

 Expressão (Disfemismo) Eufemismo 

Matéria: Eba! Guedes é um pato 

desarranjado! 

esculhambador-geral Crítico, questionador 

 Func func func Relações sexuais 

 Cagada Cometer falhas 

 Excomungar Desligar/Destituir 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/sao-paulo-elege-palhaco-general-principe-e-ator-porno.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/sao-paulo-elege-palhaco-general-principe-e-ator-porno.shtml
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 Bozo Presidente da República (descrever 

o despreparo e/ou bom senso do 

referido presidente)   

 Rachadinha Órgão sexual feminino 

Enem! Weintraub é 'Çabotagem'!E 

Olavabo de Carvalho compartilha 

vídeo que culpa Bill Gates pela 

epidemia de coronavírus 

Doidamares Damares (descrever o despreparo 

e/ou bom senso da referida 

ministra)   

 Foda Zero! Abstinência sexual 

 ENEMGÚRMENO Insipiente 

 Pau Órgão sexual masculino 

 Goza Satisfação sexual 



69 
 

Ueba! A Noivinha do Bolsonaro! 

 

  

Ueba! Bolsonaro indiciado ao Oscar! 

 

Exorcizar Desligar/ destituir 

 Inhaca Falta de sorte 

 Teta Seios 

Ueba! Flávio levou um 

chocotone! 

Fuderam Prejudicaram 

 Familícia Família investigada   

 HôHôHôubamos Praticamos corrupção 

 Saco Órgão sexual masculino 

 Relaxa e Goza 

 

Despreocupe-se  

 Partido da Propina! Partido corrupto 

 Boçalnaro  Crítica ao comportamento e/ou 

conduta do presidente da 

república 

Ueba! Ministra da 

Pornochanchada 

Pornochanchada Ministra da família (ironia) 

 Pornô indecente 

 Marinárvore Remissão à relação da 

candidata Marina Silva e das 

questões ambientais  

 Nervociro Remissão ao comportamento do 

candidato Ciro Gomes e  

 Picolé de Chuchu! Caracterização de Geraldo 

Alckmin como pessoa pouco 

carismática 
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 Mole Analogia à ereção  

 Guindaste Analogia à ereção 

 Mettifogo 

 

Analogia à prática sexual 

Marina X Bolsonaro, eu voto 

no X! 

Ereções 2018 Eleições 

 Frankstemer Analogia entre Temer e 

Fransktein  

Ereções 2018! Vídeo do Gozo 

Doria! 

 

Montagem Ironia  

 só anal Analogia à prática sexual 

 fazendo um 69 Analogia à prática sexual 

  deputado fuderal Deputado federal  

 Porra Algo problemático e/ou 

prejudicial 

 Cacete Algo problemático e/ou 

prejudicial 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

É pertinente citar que as análises retóricas perpassam um campo não menos 

importante: as figuras retóricas (REBOUL, 2004). Nos textos de José Simão, a quebra de 

tabus é realizada de forma persuasiva, posicionando-se, argumentativamente diante de 

auditórios universais e particulares.  

 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/sao-paulo-elege-palhaco-general-principe-e-ator-porno.shtml
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Relação entre Homonímia e discurso de José Simão: 

Textos de José Simão Figuras Retóricas 

Doidamares Homonímia: semelhança entre som e 

escrita mais significado diferente. O 

humor é dado (chistes) pela aproximação 

entre o nome da ministra e o vocábulo 

“doida”, atribuindo uma carga pejorativa.  

Boçalnaro Homonímia: semelhança entre som e 

escrita mais significado diferente. O 

humor é dado (chistes) pela aproximação 

entre o nome do presidente e o significado 

da palavra Boçal, ou seja, ignorante. 

ENEMGÚRMENO Homonímia: fusão gráfica e sonora entre a 

sigla “ENEM” ao adjetivo “energúmeno”, 

ou seja, ignorante. 

Familícia Homonímia: fusão gráfica e sonora entre 

as palavras “família” e “milícia”.  

HôHôHôubamos Homonímia: fusão entre o som da risada 

de Papai Noel e a palavra “roubar”. 

Marinárvore Homonímia: fusão entre o nome de 

Marina Silva e a relação da candidata com 

o meio ambiente, o que faz o auditório 

recuperar o sentido do que é expresso por 

meio do trocadilho.  

Nervociro Homonímia: fusão entre o nome de Ciro 

Gomes e a postura/ comportamento do 

candidato, o que faz o auditório recuperar 

o sentido do que é expresso por meio do 

trocadilho. 

Frankstemer Homonímia: fusão entre o nome do ex- 

residente Temer e características a ele 

atribuídas, o que faz o auditório recuperar 
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o sentido do que é expresso por meio do 

trocadilho. 

deputado fuderal  Homonímia: a troca do som do “e” por 

“u”, propositalmente, remete ao chiste 

aproximando a palavra federal de um 

sentido pejorativo.  

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Podemos citar que as expressões utilizadas por José Simão que, de algum modo, 

dialogam com sentidos construídos por relação de homonímia são exemplos de figuras 

retóricas com intuito humorístico, também identificado como chistes. 

 
O processo de conversão do pensamento em um chiste pode ser 

representado da seguinte maneira, fantástica à primeira vista, mas 

produzindo precisamente o resultado que realmente se nos depara:’R. 

tratou-me bastante familiär, isto é, tanto quanto é possível para um 

Millionär.’ Imaginemos agora que uma força compressora é levada a 

atuar sobre essas sentenças, e que, por alguma razão, a segunda é a 

menos resistente. Opera-se, pois, o seu desaparecimento, enquanto seu 

constituinte mais importante, a palavra ‘Millionär’, sua supressão, é, 

por assim dizer, reintegrada à primeira sentença, e fundida com o 

elemento de tal sentença que lhe é mais semelhante: ‘familiär (FREUD, 

1905, p.15). ‘. 
 

 

A quebra de tabus presente no discurso do jornalista está intimamente ligada à 

abordagem do “feio”, impróprio e/ou inadequado pelo viés caricatural, mas sem perder o 

alinhamento com os referentes argumentativos que mantêm certa coerência na interação 

com auditório universal e particular. 

 

 [...] a abordagem por Lipps (1898, p. 90) da brevidade dos chistes é 

significativa: ‘Um chiste diz o que tem a dizer, nem sempre em poucas 

palavras, mas sempre em palavras poucas demais, isto é, em palavras 

que são insuficientes do ponto de vista da estrita lógica ou dos modos 

usuais de pensamento e de expressão. Pode-se mesmo dizer tudo o que 

se tem a dizer nada dizendo’. Já sabemos, pela conexão dos chistes com 

a caricatura, que eles ‘devem apresentar alguma coisa ocultada ou 

escondida’ (Fischer, 1889, 51). Uma vez mais enfatizo esse 

determinante, porque ele tem também mais a ver com a natureza dos 

chistes do que com a parte cômica destes (FREUD, 1905, p.11). 

 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/sao-paulo-elege-palhaco-general-principe-e-ator-porno.shtml
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Por outro lado, ao falar das figuras retóricas presentes no discurso de José Simão, 

encontra-se, antanáclae, em virtude do uso de palavras com sons parecidos a outras que 

circulam no discurso formal, por exemplo, HôHôHôubamos: o som inicial remete ao riso 

de Papai Noel, mas o significado é outro, o verbo roubar, conjugado em terceira pessoa. 

Ou seja, conforme Reboul (2004), a antanáclase se aproveita do sentido ligeiramente 

diferente de palavras e/ou expressões. Entendemos que as escolhas linguísticas remetem 

direta ou indiretamente a posicionamentos ideológicos, o que reforça a quebra de tabus 

como um ato retórico e/ou a manutenção de um posicionamento ideológico.  

 

 

Tabela 02 - Relação entre antanáclase e discurso de José Simão: 

 

 Expressão Identificação 

Linguística 

Tropos 

(Figuras de 

Sentido) 

Categoria 

Religiosa 

Categoria 

Sexual 

Categoria 

Política 

Matéria:  

 

Eba! Guedes é um 

pato desarranjado! 

esculhambador-

geral 

Registro 

informal 

    

 Func func func Onomatopeia 

 

(Figuras de 

som) 

  X  

 Cagada Registro 

informal 

    

 excomungar Metáfora  

 

(Figuras de 

sentido) 

Símile X   

 Bozo Metáfora 

 

(Figuras de 

sentido) 

Símile   X 

 Rachadinha Metáfora 

 

(Figuras de 

sentido) 

Símile  X  
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Enem! Weintraub é 

'Çabotagem'! 

E Olavabo de 

Carvalho 

compartilha vídeo 

que culpa Bill 

Gates pela 

epidemia de 

coronavírus 

 

Doidamares Trocadilho 

(Figuras das 

palavras) 

   X 

 Foda Zero! Trocadilho 

 

(Figuras das 

palavras) 

 

Hipérbole  X  

 ENEMGÚRMENO Trocadilho 

(Figuras das 

palavras) 

Símile   X 

 Pau Metáfora 

 

(Figuras de 

sentido) 

Símile  X  

 Goza Registro 

informal 

  X  
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Ueba! A Noivinha 

do Bolsonaro! 

 

      

Ueba! Bolsonaro 

indiciado ao Oscar! 

 

Exorcizar Ironia 

 

(Figuras de 

sentido) 

   x 

 Inhaca Registro 

informal 

   x 

 Teta Registro 

informal 

  X  

Ueba! Flávio 

levou um 

chocotone! 

Fuderam Registro 

informal 

  X  

 Familícia Trocadilho 

 

(Figuras das 

palavras)  

   x 

 HôHôHôubamos Trocadilho 

 

(Figuras das 

palavras) 

   x 

 Saco Registro 

informal 

  X  

 Relaxa e Goza 

 

Registro 

informal 

  X  

 Partido da 

Propina! 

 

Ironia  

 

(Figuras de 

sentido) 

   x 

 Boçalnaro Trocadilho 

 

(Figuras das 

palavras) 

   x 
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Ueba! Ministra 

da 

Pornochanchad

a 

Pornochanchad

a 

Registro 

informal 

  X  

 Pornô Registro 

informal 

  X  

 Marinárvore Trocadilho 

 

(Figuras das 

palavras) 

   x 

 Nervociro Trocadilho 

 

(Figuras das 

palavras) 

 

   x 

 Picolé de 

Chuchu! 

Trocadilho 

 

(Figuras das 

palavras) 

   X 

 Mole Registro 

informal 

  X  

 Guindaste Metáfora 

 

(Figuras de 

sentido) 

  X  

 Mettifogo 

 

Metáfora 

 

(Figuras de 

sentido) 

Símile  X  

Marina X 

Bolsonaro, eu 

voto no X! 

Ereções 2018 Metáfora 

 

(Figuras de 

sentido) 

Símile  X  

 Frankstemer Trocadilho 

 

(Figuras das 

palavras) 

   x 
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Ereções 2018! 

Vídeo do Gozo 

Doria! 

 

Montagem Metáfora 

 

(Figuras de 

sentido) 

Símile X   

 só anal  

Registro 

Informal 

 

  X  

 fazendo um 69 Metáfora 

 

(Figuras de 

sentido) 

Símile  X  

  deputado  

fuderal 

Trocadilho 

 

(Figuras das 

palavras) 

  X  

 Porra Registro 

informal 

  X  

 Cacete Registro 

informal 

  X  

Fonte: elaborado pela autora 

 

Afirmamos o caráter polissêmico empregado no discurso de José Simão que, por 

vezes, emprega expressões com duplos (ambiguidade) ou múltiplos sentidos (polissemia) 

em contraste com escolhas eufêmicas usuais, justamente para manutenção de um 

posicionamento ideológico e retórico.  

Em tal contexto, o eufemismo exerce um papel a ser retoricamente analisado, 

posto que permite o proferimento de discursos similares e/ou próximos da intenção 

comunicativa original, mas com a plena autorização para circular entre qualquer 

auditório.  

Entendemos que as escolhas linguísticas remetem direta ou indiretamente a 

posicionamentos ideológicos, o que reforça a quebra de tabus como um ato retórico e/ou 

a manutenção de um posicionamento ideológico. Dessa forma, a organização dos 

discursos eufêmicos, que privilegiam a moral, o sagrado em lugar do profano, como diria 

Amaral (2016), também pode ser investigada como um instrumento de avaliação dos 

discursos como tabuísticos ou não por meio dos recursos retóricos. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/sao-paulo-elege-palhaco-general-principe-e-ator-porno.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/sao-paulo-elege-palhaco-general-principe-e-ator-porno.shtml
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Ao rompermos com a lógica eufêmica comumente empregada como um recurso 

discursivo de boas práticas nas relações sociais, é possível estabelecer o enfrentamento 

dos tabus como uma forma de posicionamento ideológico, o que reafirma a relação entre 

discurso, argumentação e ideologia.    É importante ressaltar que a defesa pelo uso de 

eufemismos, assim como a relação entre linguagem, tabus e discursos está intimamente 

ligada a valores de grupos e tais valores repousam no que Aristóteles (2000) denominou 

“paixões humanas”. Diante do exposto, vale refletir sobre a dimensão do eufemismo 

como mera convenção social e/ou como distanciamento da intensidade acerca de pontos 

de vista proferidos por determinados falantes a auditórios específicos.  

 

 

 

3.6. Análise da relação ambiguidade, polissemia e tabu 

 

Ressaltamos a importância da ambiguidade e da polissemia na elaboração do 

discurso tabuístico. Logo, a intenção comunicativa expressa por meio desses recursos 

linguísticos. Vale dizer que, ao incentivar dois ou mais possíveis sentidos a um discurso, 

o objetivo central da comunicação sofre desvios que podem causar, intencionalmente ou 

não, discursos incoerentes e até humorísticos. Portanto, ao cometer desvios de sentido, 

por vezes, esbarra-se no emprego de expressões proibidas e/ou tabuísticas.   

 

PROIBIDA, porque quase todas se apresentam como formas 

linguísticas estigmatizadas e de baixo prestígio, condenadas pelos o que 

as transformou, poucas exceções, padrões culturais, em tabus 

linguísticos (PRETI, 1984, p.66). 
   

  Em tal sentido, se o emprego de eufemismos suaviza discursos e/ou intenções 

comunicativas, em alguns momentos, o registro informal não se compromete com ruídos, 

ambiguidades ou compreensões polissêmicas, o que novamente resgata o uso de certos 

recursos linguísticos como forma de ruptura com determinados tabus. Vale dizer que em 

Ducrot (1987) há respaldo teórico para a discussão aprofundada sobre o duplo sentido e 

a intencionalidade comunicativa, - um recurso pensado para gerar a ambiguidade que 

remete ao humorístico e também à quebra de tabus pelo viés das escolhas linguísticas.  

 

Nos textos de José Simão, há vários exemplos de quebras de tabus provenientes 

de ambiguidades ou empregos polissêmicos de expressões:  
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a. Mettifogo: a combinação entre o verbo “meter”, grafado com o fonema “i” 

permite a interpretações polissêmicas: atirar, atear fogo ou praticar ato sexual.    

b. Jorge Duro: o sobrenome em questão apresenta uma possibilidade de 

interpretação dúbia, que remete a expressões pejorativas com conotação 

sexual.  

 

Destacamos que o “discurso malicioso” proposto por José Simão, em ambas as 

expressões, promovem o elemento humorístico como ferramenta para provocar 

indignação. Desse modo, o jornalista explora diferentes recursos linguísticos para o 

enfrentamento dos tabus de ordem política, religiosa e sexual.  

Em tal contexto, o bordão não menos dúbio, “nóis sofre, mais nóis goza”, ressalta 

a ambiguidade retórica recorrente em grande parte dos textos do jornalista. Afirmamos, 

dentre os tropos retóricos mencionados por Reboul (2004) o emprego da metalinguagem: 

a incoerência proposta pela ambiguidade para falar da própria incoerência dos tabus de 

ordem política, religiosa e sexual.   

 

Desenvolvimento do Blablablá! E o Don Doca FHC31? Continua 

naquela egotrip galopante. Fala bonito, mas já esgotou o repertório! 

E diz que três coisas ninguém aguenta mais: peru, farofa e uma 

chuvinha por cima. O quê? O macho vinha por cima? Pois uma amiga 

minha me disse que na casa dela uma chuvinha nem por baixo. Quanto 

mais por cima. Começou a baixaria. Feliz 99! (SIMÃO, Folha Ilustrada, 

1999). 

 

No trecho em questão José Simão faz uso de ambiguidade ao recorrer a recurso 

cacofônico para promover o enfrentamento de discursos tabuísticos relativos à política e 

a sexualidade: “peru, farofa e uma chuvinha por cima. O quê? O macho vinha por cima? 

Pois uma amiga minha me disse que na casa dela uma chuvinha nem por baixo. Quanto 

mais por cima”. 

 

Tabela 03 - Recursos Linguísticos e Tabus em José Simão 

Expressão Original 
Ambiguidade Cacofonia 

“peru, farofa e uma chuvinha por 

cima”' 

  

 
31 Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, naquele contexto. 
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 Peru:  

1. Cardápio de festas 

de final do ano. 

2. Órgão genital 

masculino. 

 

Farofa: 

1.Cardápio de festas 

de final do ano. 

2. Parte externa do 

órgão genital 

feminino. 

 

Uma chuvinha por 

cima: 

 

1. Clima típico de 

festas de final de 

ano. 

2. O macho por cima, 

expressão erótica.  

 

1. Uma chuvinha por 

cima: escrita 

original. 

2. O macho vinha 

por cima: som 

cacofônico que 

permite a 

interpretação 

maliciosa 

proposta por José 

Simão.  

                                                                        

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Podemos inferir que a confirmação da possibilidade de interpretar a mensagem de 

José Simão como um discurso intencionalmente malicioso pelo viés humorístico, se dá 

na sequência discursiva: “uma amiga minha me disse que na casa dela uma chuvinha nem 

por baixo. Quanto mais por cima”. Bem como, quando o jornalista diz: “começou a 

baixaria”, ou, contextualmente, pelo bordão: “nóis sofre, mais nóis goza”. 
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Tabela 4 - Ambiguidade e Polissemia em José Simão 

 Expressão Ambiguidade  Polissemia 

Matéria:  

 

Eba! Guedes é 

um pato 

desarranjado! 

   

 Cagada 

1. Pratica 

intestinal. 

2. Forma 

pejorativa de 

dizer que 

alguém cometeu 

um erro / 

deslize. 
 

 

 Excomungar 1. Ser banido da 

igreja. 

2. Ser excluído de 

algum lugar/ cargo. 

 

 

 Bozo  

1. Palhaço. 

2. Pessoa que não 

merece 

credibilidade. 

3. Atual presidente da 

república. 

 Rachadinha 
1. Ruptura. 

2. Órgão sexual 

feminino.   

 

 Pau 
1. Madeira. 

2. Pênis. 

 

 

 Goza  

1. Aproveitar. 

2. Satisfazer-se 

sexualmente. 

3. Satirizar. 
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Ueba! A 

Noivinha do 

Bolsonaro! 

 

   

 Guindaste 
1. Veículo. 

2. Algo para deixar o 

pênis ereto.  

 

 Mettifogo 

 

 

1. Atear fogo. 

2. Atirar. 

3. Ato sexual. 

                                                     Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 

É pertinente dizer que dentre os recursos retóricos presentes no discurso de José 

Simão, a transgressão às convenções sociais e/ou culturais são da própria natureza 

humorística. Nesse sentido, a linguagem propositalmente informal, por vezes norteada de 

palavras e expressões que pertencem ao domínio tabuístico; em virtude da carga erótica, 

pejorativa ou do uso de baixo calão, legitima retoricamente a desconstrução dos tabus 

como forma de enfrentamento ideológico, para além do mero uso linguístico. 

 

A partir de tais considerações, problematiza-se o objetivo discursivo de José 

Simão e, consequentemente, as escolhas linguísticas, como uma forma de ruptura com 

crenças e valores que tem autorização no discurso humorístico.    

 

No excerto: “Ministério da Saúde adverte: neste Carnaval desobedeça a 

Damares! Rarará!”, o discurso de José Simão não está centrado apenas na linguagem, mas 

no enfrentamento das posições ideológicas do governo sobre a castidade. Desse modo, 

como diria Austin (1990), ao falar José Simão age.  

 

Compreende-se que a dimensão da quebra de tabus se trata de uma prática que 

atua para além da intenção discursiva. Há um ato político em tal posicionamento que, em 

um primeiro momento, surge como mero ato discursivo e que, por fim, implica reflexão 

e ação do interlocutor para a questão proposta nem que esta ação seja simplesmente o 

riso.  

 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/01/contra-gravidez-na-adolescencia-ministerio-de-damares-quer-estimular-politica-de-escolhi-esperar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/01/contra-gravidez-na-adolescencia-ministerio-de-damares-quer-estimular-politica-de-escolhi-esperar.shtml
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Resultados das análises 

 

Em nosso percurso de investigação, observamos que a relação entre linguagem, 

sociedade e cultura é estreita e se faz com a percepção de uma análise baseada em uma 

abordagem teórica que determine o contexto em que a interação comunicativa ocorre. 

Com o objetivo real de tentar entender como os movimentos das pessoas em sociedade 

são formados, essa interação ocorre com base em experiências linguísticas nas quais a 

Retórica,  como teoria integrada a elementos do discurso, da argumentação e da persuasão 

nos auxiliaram  na compreensão do fenômeno dos tabus linguísticos e do medo da 

realidade ao pronunciar palavras eufemísticas de modo perverso. 

Um dos referentes que justificam o que é permitido ou não, filosófico e 

discursivamente é a validação do dado ou argumento, o que reafirma a questão da verdade 

como um instrumento acerca da noção dos tabus.   É importante citar que tais 

considerações retomam a ideia de que os vícios de linguagem, preteridos em função de 

julgamentos morais e sociolinguísticos, são instrumentos retóricos na quebra ou 

manutenção de tabus. Percebemos, pois, que as expressões tabuísticas utilizadas por José 

Simão são espelhos das abordagens teóricas, pois são carregadas de intencionalidades 

ainda que vestida pelo humor, mas como afirma o próprio Simão, este humor gera 

indignação e, assim, tal escolha de estilo está sempre em consonância com o auditório 

selecionado a ser tocado, persuadido. 

O papel do orador, que atento ao contexto do discurso a ser proferido, acompanha 

os fatores que podem exercer influência no ato de produção e recepção de sua fala trilha 

o caminho da persuasão e comunhão com o seu auditório. Em José Simão, esse ponto é a 

sustentação de suas ideias, uma vez que, é por meio da constante observação do que se 

passa na sociedade e divulgado pela televisão e demais meios midiáticos, bem como a 

interação do próprio colunista com o seu público auditório, que ocorre a escolha e 

adequação do que será proferido e como o será para que chegue até o auditório, como 

ressalta o colunista, de modo leve, de rápido entendimento. Assim, notamos a recorrência 

de recursos racionais e emocionais, linguísticos e retóricos utilizados na construção dos 

textos de José Simão que evidenciam a intenção deste orador em recorrer a palavras, 

expressões ou temas tabuísticos como ferramenta de persuasão. 
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A escolha e a aplicação de tais palavras, expressões ou temas tabuísticos é 

realizada de maneira criteriosa em consonância com o contexto e os anseios do auditório. 

Este, por sua vez, é constantemente averiguado, sondado pelo orador, que neste mesmo 

exercício, mantém interação ativa por meio de e-mails, comentários e demais suportes 

midiáticos e de comunicação cada vez mais frequentes e modernos.  

Desse modo, o orador contempla a habilidade de criar e sustentar acordos com o 

seu auditório ao mesmo tempo em que consegue manter a preservação da face em meio 

à utilização de palavras e/ou expressões ainda consideradas tabus e de pesos diferentes 

em detrimento de contextos distintos. No que se refere à preferência do jornalista em se 

valer de tal recurso, pode estar relacionado à ciência de que, ao ler ou ouvir os discursos, 

o auditório sente um certo prazer por abordagens pouco polidas que podem representar o 

deleite causado por certas transgressões que via de regra se esbarram no temor tabuístico. 

Esse deleite favorece a aceitação e promove sutileza nas provocações ou 

posicionamentos ideológicos pretendidos pelo orador. Assim, o estudo da Retórica possui 

relevância singular tanto para produzir discursos eficazes, quanto para refinar a 

capacidade de criticidade mediante a diversidade de discursos cada vez mais elaborados 

com recursos persuasivos certeiros em atingir as mentes outrora analisadas para tal 

finalidade. 

 

Considerações finais 

 

O presente estudo teve a intenção de pesquisar como as estratégias retóricas são 

articuladas na adequação contextual e identificação de auditórios para a exploração de 

temáticas tabuísticas na mídia atual. Por se tratar de uma temática que possibilita 

abundantes abordagens fizemos um recorte sobre os tabus no discurso jornalístico 

opinativo, especificamente em excertos dos textos do colunista José Simão na Folha de 

S. Paulo e na Folha Online. De certa forma, esta pesquisa não esgota a temática, mas 

esperamos que, de algum modo contribua para abrir discussões e ampliar conhecimentos. 

A proposta foi investigar como, no plano retórico, o contexto e a seleção do 

auditório contribuem para a quebra ou manutenção dos tabus tradicionalmente veiculados 
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por eufemismos. O corpus selecionado proporcionou adequação às análises em 

consonância com a teoria pesquisada. 

Os tabus retóricos e discursivos possuem relação de proibição conforme as 

crenças estabelecidas no universo da doxa e crenças que sustentam a sociedade. Deste 

modo, cada contexto requer observação analítica do orador que, ciente das características 

do auditório em questão, seleciona e adequa o seu discurso de acordo com os propósitos 

retóricos planejados. 

Com a pesquisa, observamos que temáticas tabuísticas são ferramentas de 

persuasão e direcionamento ideológico e também são recursos linguísticos que provocam 

e movem o auditório por meio da satisfação provocada por certas palavras e expressões 

pouco polidas. Percebemos que fatores temporais exercem influência no ato de produção 

e de recepção dos discursos tabuísticos e que ocorrem em detrimento da observação 

analítica do orador que, atento às reações do auditório, mediante os fatos ocorridos e o 

impacto provocado, usufrui das crenças e tabus que regem a cultura do auditório e assim, 

modela e direciona de acordo com o propósito retórico. 

Observamos também que recursos argumentativos racionais, emocionais, recursos 

linguísticos e retóricos são utilizados na construção de tais textos e evidenciam a intenção 

do orador em explorar temas tabuísticos como ferramenta de persuasão. Este estudo foi 

importante por tratar de aspectos comunicativos que fazem parte da interação humana e 

se apresentam em diferentes linguagens ao ocasionar impactos na leitura e entendimento 

de mundo. 

As diversas realidades expressas ou subtendidas nas mais variadas relações sociais 

são, portanto, ferramentas de estruturação e manutenção de pensamentos regidos pela 

palavra e universo simbólico representativos de crenças e valores que moldam o 

comportamento humano. 
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