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Os trabalhos de KRIEG-PLANQUE (2010) a respeito das fórmulas discursivas como 

referente social, como objeto polêmico, entre outros conceitos desenvolvidos pela 

autora, contribuíram significativamente para a compreensão do caráter cristalizado, 

polêmico, referencial e discursivo das fórmulas e de sua circulação em sociedade. Com 

base no quadro teórico da Análise do Discurso (AD) de linha francesa, analisamos, 

neste trabalho, o conceito de fórmula discursiva enquanto referente social, 

especialmente nos discursos de humor em que podem ser observados diversos 

estereótipos do caipira, em piadas que retratam seus modos de interação com a chamada 

“cidade grande”. Levantamos as seguintes questões: De que modo os espaços urbanos 

das grandes capitais funcionam como indicadores de progresso ou símbolo de 

modernidade, em contraste com a vida rural e com a cultura caipira, rústica? Que papéis 

a chamada “cidade grande” desempenha enquanto referente social? Em que medida essa 

possível fórmula discursiva contribui para a construção da imagem do caipira? 

Centrados, portanto, nos discursos sobre o humor, interessa-nos, a partir de um conjunto 

de piadas sobre o caipira, analisar e compreender os mecanismos de referenciação dos 

estereótipos bobo/ingênuo, atrasado/inculto, como estratégias de enunciação do humor e 

do preconceito. Para tanto, selecionamos um corpus constituído de algumas piadas que, 

geralmente, retratam a temática do caipira na “cidade grande”. Ao  privilegiar  esse  

material,  sublinhamos um espaço propício para discutir, além dos estereótipos, também 

as cenas enunciativas (MAINGUENEAU, 2008) em que o sintagma “cidade grande” 

emerge. Afinal, por se tratarem de piadas, observamos que esses elementos funcionam 

como estratégias discursivas que visam provocar o efeito de humor e, por conseguinte, o 

riso, a partir do jogo de sentidos, de ideias sugeridas nas entrelinhas e nos 

subentendidos. Tal como afirma POSSENTI (2002, p. 159), “uma das características das 

piadas é que elas opõem dois discursos, que podem ser caracterizados como 

positivo/negativo (e que se especifica, por exemplo, em "macho/veado", "bobo, caipira/ 

esperto")”.  Nesse sentido,  investigamos quais Formações Discursivas (FDs) e ideológicas 

estão na base da construção desses estereótipos, que ora consideram o caipira como um 

sujeito inferior, ora inculto, atrasado, em relação ao sujeito das grandes cidades.  
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