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Introdução

Esse trabalho tem o objetivo analisar os discursos que contêm as piadas de 

sogra, ou seja, quais os discursos que formam as piadas de sogra.

A  hipótese  que  nos  orienta  neste  trabalho  é:  O  que  faz  um  discurso 

estabilizado para uns e para outros não? É bastante difícil de responder essa pergunta 

em se tratando do efeito que as piadas produzem. Para que o sujeito possa compreender 

uma  piada  não  depende  exclusivamente  do  processo  de  leitura  ou  seja,  saber 

enciclopédico, mas também de um saber cultural, com a interação que ele tem com o 

mundo (Kassandra, 2004).

É interessante frisar que há vários objetivos ao se contar uma piada: entre eles; 

fazer  o  sujeito  rir,  discriminar  alguém,  tirar  o  saro,  fazer  o  receptor  refletir  sobre 

determinado fato social, histórico ou cultural. Quando esses objetivos não são atingidos 

fica  sem  sentido  para  o  receptor  que  não  entende  a  anedota  por  algum  motivo 

lingüístico  ou  cognitivo.  E  também por  falta  de  pistas  ao  receptor  que  lhe  permite 

construir o sentido desejado do chiste. Para isso o emissor do discurso vai mobilizar 

todos  os  outros  fatores  de  textualidade,  inclusive,  dependendo  do  tipo  de  texto, 

utilizando mecanismo de coesão (Possenti 1998).

Ao analisar os diversos discursos que contem as anedotas sobre sogra, esse 

trabalho se inscreve na Análise do Discurso de linha francesa que articula o lingüístico e 

o social.  Afinal,  porque a sogra possui sentido negativo sendo, às vezes,  motivo de 

gracejo para muitos enquanto no sogro não se vê nenhuma discursividade nesse sentido. 

Como já foi dito neste trabalho, a compreensão da piada não depende só da leitura ou de 

ter aquisição da língua,  mas também de um conhecimento prévio de mundo,  o qual 

envolve a cultura de um cidadão e é aprendido no dia a dia no convívio com a sociedade 

(idem).

Tendo  como  ponto  de  partida  a  palavra  “sogra”,  enquanto  demanda  de 

discursividade: mãe do marido em relação à mulher ou mãe da mulher em relação ao 

marido, o nosso objetivo são as piadas de sogras. Será feita uma análise de várias piadas 



de sogra, com o objetivo de saber o que provoca a graça. Qual a representação constitui 

a  sogra?  Assim,  será  feita  uma análise  dos vários discursos  que as piadas  de sogra 

trazem em seu espaço.  Uma das questões que levantamos como objetivo é procurar 

compreender  qual  o  os  sentidos  que a  sogra  provoca?  Porque a  sogra é  motivo  de 

chacota? 

O  trabalho  levanta  as  seguintes  hipóteses:  de  que  a  sogra  possui  sentido 

negativo, porque ela tem ciúmes do filho ou da filha, quer escolher uma nora ideal para 

se filho(a). A sogra junto do casal causa brigas, porque ela sempre dá palpites na vida 

do casal. Acha sempre que o filho (a) está certo e tem razão, são alguns discursos que 

circulam  no  senso  comum  sogra  à  aversão  à  sogra,  discursos  que  tomamos  como 

hipóteses.

Breve contexto Histórico

De acordo  com Cunha  (2002.  p.731)  a  palavra  sogra:  mãe  do  marido  em 

relação a  mulher, ou mãe da mulher em relação ao marido.Tem origem latina absogro. 

bisavô de  um dos  cônjuges  em relação  ao outro.  Formação  influenciada  pelo  latim 

tardio  absocer/avô do sogro,  consogro século XVI, sogra séc.XIII.  Do latim vulgar 

socra (por socrus-us).

De acordo com Ximenes, a palavra sogra significa: mãe de um dos cônjuges 

em relação ao outro. Já a palavra piada, de acordo com Cunha (2002, p. 602), é de 

origem onomatopaica,  do verbo piar:  século XVI “piada 1858” previa em 1844 pio 

XIX,  pipi  XX, pipiar  XVI.  Do latim  pipiare,  pipiante,  1899,  pipilar  XVII,  pipilare 

pipilo século XX, pipilum-i.

De acordo  com Ferreira  (2005)  a  palavra  piada  significa:  dito  espirituoso; 

pilhéria,  chiste;  anedota.  De acordo com o mesmo;  chiste:  Dito engraçado;  gracejo. 

Anedota: um relato sucinto de fato jocoso. 2. Piada:dito espirituoso; pilhéria, piada.

Breve Histórico da Análise do Discurso

A Análise  do  Discurso  francesa,  AD,  surge  nos  anos  60,  com o  objetivo 

interdisciplinar  abrangendo  três  áreas  do  conhecimento  –  Psicanálise  (releitura  de 

Lacan), Lingüística (releitura de Pêcheux) e o Marxismo (releitura de Althusser). A AD 

se ocupa em estudar os discursos na sua relação com as ideologias e os sujeitos.

A Análise do Discurso não vem tratar da língua, nem da gramática, embora 

seja de grande importância, para a AD o que interessa é o discurso (Orlandi, 1999).



Analisar o discurso significa-observar a língua no momento em que alguém 

enuncia (oral ou escrito), pois o discurso não é “nosso”, ele está sempre numa posição 

histórica e ideológica (idem).

De acordo com Orlandi (1999, p. 15)

“a  AD, como seu  próprio nome indica,  não se trata  de língua,  não  se trata  de 
gramática,  embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata  do discurso.  E a 
palavra discurso, etimologicamente, tem em si a idéia de curso, percurso, de correr 
por,  de  movimento.  O  discurso  é  assim  palavra  em  movimento,  prática  de 
linguagem: com o discurso observa-se o homem falando”. 

De acordo  com Pêcheux  (1997)  o  sujeito  não  é  fonte  do  seu  discurso,  o 

indivíduo é interpelado em sujeito.

A ideologia  (idem)  é  um conjunto  de  valores  para  um determinado  grupo 

social, não são idéias, mas práticas sociais. Ela contém discursos, e só existe para/no 

sujeito.

Ainda,  de  acordo  com Pêcheux  (1975,  p.  157),  o  sujeito  se  constitui  pela 

ideologia na enunciação (no discurso), o que equivale a dizer que ele é sempre o sujeito 

do discurso.

Pêcheux (1997, p. 159), afirma que:

Os indivíduos se reconhecem enquanto sujeitos por ser interpelado em sujeitos de 
seu discurso, o que se efetua pela identificação com a formação discursiva que o 
domina e, que representam “na linguagem” as formações ideológicas que lhes são 
correspondentes.

Análise dos Dados

Para  Possenti  (1998,  p.  25-26)  a  análise  de  piadas  é  interessante  para  os 

estudiosos da linguagem e das Ciências  Humanas  porque praticamente  só há piadas 

sobre  temas  que  são  socialmente  controversos.  Assim  sendo,  os  antropólogos, 

sociólogos,  poderiam  ter  nelas  um  excelente  corpus para  reconhecer  ou  confirmar 

diversas manifestações culturais e ideológicas, valores arraigados etc. Uma análise de 

um livro de piadas mostrará que elas versam sobre: sexo, política, racismo, canibalismo, 

igreja, escola, casamento, maternidade, loucura, morte, desgraças, sofrimento, defeitos 

físicos etc. 

Em segundo lugar,  ainda Possenti  (1998), as piadas revelam discursos com 

representações grosseiras,  estereotipadas.  Nas anedotas,  judeu só pensa em dinheiro, 

mulher  inglesa  é  fria,  português  é  burro,  gaúcho é  efeminado,  japonês  tem o pênis 



pequeno,  nordestino  brasileiro  é  mais  potente  do  que  qualquer  gringo  grandalhão, 

esposa é infiel, brasileiro mineiro é o mais esperto.

Nota–se que quem produz piadas trabalha com as desgraças do ser humano, 

pois  para  muitos  psicólogos  o  riso  está  associado  com  o  desprezo  e  escárnio  das 

infelicidades humanas: Sendo assim, tentarei analisar algumas anedotas para saber qual 

o motivo da graça e quais os discursos que compõem estas piadas.

Esta parte será dedicada à análise de piadas. Primeiramente iremos descrever a 

piada e em seguida procederemos à descrição como recorte significativo e por fim a 

análise do recorte naquilo que possui de sentido que caracteriza a sogra.

Regresso de Madrugada

O sujeito  chega  de  madrugada  em casa  e,  para  não  levar  uma  bronca  da 

mulher, apela ao velho truque de entrar sigilosamente no quarto, se enfiar por baixo dos 

lençóis e fazer uma sessão de sexo oral na esposa. Quando já começava a sentir cãibras 

na língua e no queixo, o esforçado marido sente, para sua tranqüilidade, um tremor no 

corpo da cônjuge, seguido de um gritinho de prazer.

- Salvo! 

Pensou  e  se  dirigiu  ao  banheiro.  Para  seu  espanto,  havia  um  bilhete  no 

espelho: 

- Querido, não faça barulho! A gente vai ter que dormir no quarto das crianças, porque a 

mamãe chegou de surpresa e está na nossa cama!

O efeito de sentido está em considerar que fazer sexo oral com a esposa é uma 

forma de amenizar a discussão pagando com um tipo de prazer específico, um tipo de 

troca.  Mas  fazer  sexo  oral,  dar  a  ela  este  tipo  de  “tratamento”  é  uma  situação 

constrangedora por ser sexo oral e ser com a sogra, mãe de sua esposa.

Felicidade Curta

Um cara chamado Roberto estava todo feliz com a morte da sua sogra. No 

enterro,  ele  estava  com aquela  cara  de  safado.  A  esposa  mal  sabia  que  ele  estava 

contente.  Logo  depois  do  enterro,  Roberto  foi  para  casa  comemorar.  No  caminho, 

quando passou em uma rua que tinha um enorme prédio em construção, um tijolo caiu 

na cabeça dele. Irritado, ele disse:

- Aquela filha-da-puta! já chegou lá em cima!!!



Na piada observamos que a sogra enche tanto a paciência que até depois de 

morta incomoda. Quando um parente ou conhecido morre ficamos triste mas, sendo a 

sogra, o genro fica feliz e ainda comemora. Assim, o sentido está em ficar alegre e não 

triste com a morte da sogra, há um deslocamento de sentido quando se trata de sogra.

Relógio Assassino

A mulher comenta com o marido: 

- Querido, hoje o relógio caiu da parede da sala e por pouco não bateu na cabeça da 

mamãe... 

- Maldito relógio! Sempre atrasado...

Para o genro, o relógio deveria cair a tempo de bater na cabeça da sogra, aí o 

motivo da graça, o relógio está atrasado no horário e também na hora de cair em cima 

da cabeça da sogra. O sentido diz respeito que é proposital e que deveria cair na hora em 

que a sogra estivesse naquele lugar.

O Gênio

Um homem  andando  na  rua  encontrou  uma  lâmpada,  esfregou  e  saiu  um 

gênio.  O gênio  disse  ao homem que ele  teria  direito  a  três  pedidos,  mas  com uma 

condição:  para cada pedido que ele  fizesse ele  daria  o dobro a sogra dele.  Então o 

homem pensou e pediu:

- Quero muito dinheiro. 

O gênio lhe deu muito dinheiro e o dobro para a sogra. 

- Então ele pediu uma mansão. 

O gênio lhe deu uma mansão e duas a sogra 

- Então, no último pedido ele pensou... e pediu: Eu desejo 1/2 INFARTO. 

O gênio realizou seu desejo: deu-lhe 1/2 infarto e um inteiro a sogra.

O sentido é que se o primeiro e o segundo pedido beneficia a sogra e poderia 

pensar que haveria algo de positivo na relação com a sogra, é apenas uma estratégia 

para além de matar a sogra e ainda ficar com tudo que desejou para ela. É no terceiro 



pedido que há o efeito de sentido e a graça. Uma pessoa jovem pode suportar meio 

ataque cardíaco, mas uma pessoa idosa não suporta um inteiro.

No Zoológico

- Meu senhor, sua sogra caiu no poço dos jacarés. 

- Os jacarés são SEUS. Vocês é que os salvem!

Observamos que ao invés dos jacarés representarem um risco de morte para a 

sogra, a posição do genro é inversa aos jacarés e que correm risco de morte, ou seja é 

mais fera do que os jacarés. O sentido está que a sogra é mais feroz que os ataques dos 

jacarés.

Asilo e a Sogra

Um homem bate numa porta e fala: 

- O senhor poderia contribuir com o asilo? 

- Claro! vou buscar minha sogra.

O  sentido  está  em  que  quando  uma  instituição,  no  caso,  asilo,  pede 

contribuição que pode ser financeira, alimentação para a instituição e nunca uma pessoa. 

Além disso é uma forma de chamar a sogra de velha enquanto efeito de sentido.

Cremação da Sogra

Após  a  cerimônia  de  cremação  da  velha,  todos  os  familiares  e  amigos  da 

mesma se encontram ao redor da urna contendo as cinzas. Depois de alguns minutos em 

que muitos murmuravam diante da cena, o genro, depois de beber todas, com muita 

dificuldade pede a palavra para discursar. Sobe em uma cadeira e diz: 

- E agora, meus amigos, uma salva de palmas pro assador.

Nota–se que o genro está (festejando) bebendo todas para comemorar a morte 

da sogra. Há quebra de sentido, pois o assador foi quem finalmente cremou a sogra, 

então ele não deveria receber palmas e sim a sogra. 



Matando a Sogra

O marido chega em casa vindo do hospital aonde havia ido visitar sua sogra. 

Sua esposa pergunta:

- Como está a minha mãe?

O marido responde:

- Sua mãe está muito bem, saudável como um cavalo e ainda viverá por muito tempo. 

Na semana que vem ela receberá alta do hospital e virá morar conosco para sempre.

A esposa, surpresa, pergunta:

- Como pode ser? Ontem mesmo ela parecia estar no seu leito de morte e a equipe 

médica dizia que ela deveria ter poucos dias de vida !?

O marido responde:

- Eu não sei como estava ontem, mas hoje quando perguntei ao médico sobre o estado 

de sua mãe, ele me respondeu que deveríamos nos preparar para o pior.

Na  piada  a  palavra  “pior”  quando  pronunciada  pelo  médico  nos  mostra  o 

“sentido” de estado grave. Já para o genro “preparar para o pior” é que a sogra está bem 

e voltará para viver na sua casa. O sentido da piada está na ambigüidade, “pior” seria 

para o estado de saúde da sogra que o genro entendo para si.

Sogra Desaparecida

O cara vai à delegacia reclamar do sumiço da sogra. Durante o depoimento o 

delegado pergunta: 

- Quando foi que vocês notaram que ela havia desaparecido? 

- Já faz umas duas semanas, doutor... 

- O quê? Duas semanas? E só agora o senhor vem pedir ajuda da polícia?! 

- Pois é, seu delegado...Eu custei a acreditar que minha sorte fosse durar tanto! 

Observa–se nesta piada que o sentido do discurso de que não ter a sogra por 

perto é um motivo de sorte (felicidade). O genro só nota a falta da sogra depois de duas 

semanas e ainda acha que o sumiço da sogra é sorte para ele, quer dizer sogra traz azar.



A Queixa

- Então você viu um homem batendo na sua sogra e nem ajudou? 

- É verdade seu delegado, eu não ajudei não. 

- E por quê não? 

- Porque era muita covardia dois homens batendo numa velha! 

O sentido está em ao invés de o genro ajudar a defender a sogra, ele ajuda o 

outro cara a bater na sogra, pois para ele é muita covardia dois homens bater numa 

velha, mas se a velha é a sogra não.

A Sogra da Sorte 

O cara pergunta ao amigo: 

- É verdade que quando tua sogra morreu, te deixou uma herança enorme? 

- Bem... eu fiquei rico porque joguei no bicho o número da cova dela! 

Nota–se que o sentido nesta pilhéria  está no discurso de que a morte da sogra 

dá sorte. Não é comum jogar na sorte com números da cova de alguém, no discurso do 

senso comum é motivo de azar e não de sorte, mas no caso de sogra é sorte.

O Canibal

O canibal foi procurar o curandeiro da tribo. Depois de contar ao curandeiro o 

que aconteceu, o curandeiro falou: 

- O que? Você comeu sua sogra? Xiiii... Nenhum espírito pode te salvar, isso é morte 

certa! 

O sentido é que comer carne de gente é pecado e um tipo de crime, já para os 

canibais a única restrição é comer a sogra que é sinal de morte, uma vez que os espíritos 

ajudam qualquer coisa menos se comer a sogra.

Terra Santa



Um executivo, sua mulher e a sogra pentelha foram de férias conhecer a Terra 

Santa. Visitaram Belém, Jerusalém e, no final da viagem, depois de ter estragado vários 

passeios e se metido insistentemente nas coisas do casal, a velha morre de um infarto 

fulminante... 

O executivo procurou o consulado brasileiro para se informar como deveria 

proceder diante desta fatalidade. O cônsul explica: 

-  Bem,  neste  caso  o  senhor  tem duas  opções.  Primeira:  fazer  o  traslado  do  corpo, 

pagando os pesados impostos do País e o transporte. Vai lhe custar uns 20 mil dólares. 

A segunda é enterrá-la aqui mesmo, o que custará uns 500 dólares. 

O empresário pára, pensa e decide: 

- Vou levar o corpo para o Brasil. 

O cônsul se surpreende: 

- Pôxa, a diferença de vinte mil  pra quinhentos é enorme! O senhor deve ter muito 

carinho por sua sogra pra querer ela por perto.

- Uma ova!

Responde o homem.

- É que há uns dois mil anos atrás houve uma ressurreição por aqui, e eu é que não sou 

louco de me arriscar... 

O sentido está em que o genro tem medo de que a sogra ressuscite já que na 

Terra  Santa  tudo  é  possível.  Trazer  a  sogra  para  o  Brasil,  é  não  correr  o  risco  de 

ressurreição porque há notícias de tal milagre. O sentido do milagre de ressuscitar seria 

uma coisa boa para os familiares, mas para o genro não.

Boa Notícia

- Tenho uma péssima notícia pra lhe dar. A cirurgia que fizemos na sua mãe... 

- Ah, ela não é a minha mãe, é minha sogra! 

- Bom, nesse caso, tenho uma ótima notícia pra lhe dar! 

O  sentido  está  em  que  o  médico  sabe  que  a  notícia  vai  ser  boa  ou  ruim 

dependendo  do tipo de parentesco que a pessoa tiver com a doente. Sendo mãe é ruim, 

mas sendo a sogra a noticia é ótima. O que representa uma mudança de sentido pelo fato 

de não ser a mãe.



O Sonho

O cara chega e fala pra sogra: 

- Esta noite eu sonhei com você. 

- É mesmo? E o que aconteceu? 

- Borrei a cama toda! 

Nota–se que nesta piada o sentido do discurso de quem sonha com a sogra não 

é bom, ou seja, faz mal. Uma análise mais detalhada observa–se que o genro tem medo 

da sogra, como mostra o ditado popular “estou cagando de medo”.

Bom Genro 

A sogra já não agüentava mais o genro e grita: 

- Vá pro inferno! 

- Como você é ingrata! Mandar logo eu pro inferno... um homem que todos os dias pede 

ao bom Deus que te leve logo pro céu... 

O sentido está em que é possível encontrar neste discurso religioso o fato de 

que quando morremos vamos ou para o céu ou para o inferno, no discurso cristão.

Para o genro seria bondade de Deus levar sua sogra logo para o céu. A quebra 

de sentido está em que o genro é bom por isso ele quer a morte da sogra logo, que ela vá 

logo para o céu, enquanto ela quer que ele vá para o inferno. Se Deus atender o seu 

pedido seria um tipo de graça alcançada.

Infelicidade

O repórter foi ao local de um acidente de carro. Vê um cara chorando. 

- O que aconteceu? 

- Foi minha sogra... 

- Sua sogra morreu no acidente? 

- Que nada... é por isso que estou chorando! 



A quebra de sentido está em que a pessoa chora pela morte de alguém, no caso 

um parente, e não quando deixa de morrer, mas a sogra é uma exceção.

Fim de Briga 

- Qual o seu problema? 

Pergunta o analista ao paciente. 

- Bem... eu tive uma briga feia com minha sogra e ela disse que ficaria um mês sem 

falar comigo. 

- Para muitos isso não é um problema. Pelo contrário... 

- Só que pra mim é um problemão... hoje está fazendo um mês! 

O sentido nesta piada tanto para o analista quanto para o genro ficar sem falar 

com a sogra não é um problema, mas a solução; porém a preocupação do genro é o 

tempo de a sogra ficar sem falar com ele estava se esgotando.

Considerações Finais

Considero este trabalho muito relevante, uma vez que as mães são geralmente 

as educadoras  e  protetoras  dos  filhos,  a  quem devemos honrar  pelo fato  de nos ter 

gerado  e  amparado,  no  discurso  do  senso  comum:  então  porque  há  tantas  piadas 

maldosas de sogra, sendo ela a mãe da esposa (o). Na verdade observo que a proteção 

que a mãe tem pelo filho (a) acaba incomodando o genro (a nora). 

Foi analisado os sentidos negativos das sogras nas piadas, em todos os casos 

analisados,  os genros demonstram um sentido de antipatia pela sogra. A análise  das 

piadas, de forma geral, revela  alguns sentidos negativos atribuídos pela posição sujeito 

de genro. É neste ponto que está a quebra de sentido e a graça das piadas de sogra em 

qualquer situação ou discursos, desde a sua morte até a situações inusitadas.
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