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1. Introdução

A descrição e análise da estrutura da conversação vêm sendo feitas desde a década de
1960, inicialmente ligadas aos estudos da Etnometodologia e da Sociologia Interacionista e,
posteriormente, associadas à Linguística de Texto. Nesses estudos, foram evidenciados
aspectos, como os processos de construção e negociação do sentido, mais ligados aos
processos interacionais, outros como os marcadores conversacionais e o processamento da
informação, aspectos diretamente associados à construção do texto oral.

Nesse sentido, este trabalho insere-se nos estudos conversacionais, conforme os
trabalhos de Marcuschi (1986, 1989), Galembeck (1997), Fávero et al. (1999), Dionísio
(2001), Castilho (2002), Santos (2002), Brait (2003), Koch (2003), ao eleger o gênero piada
na modalidade oral como campo de realização de variadas categorias, tais como tópico
conversacional, turno, par adjacente, marcadores; além disso, como gênero de explicitação do
princípio da cooperação, da imprevisibilidade, da produção do texto, da sintaxe diferenciada,
que são características da língua falada.

A piada, com efeito, é entendida como gênero de texto, do domínio do humor, que
geralmente se apresenta em forma de uma narrativa curta com conteúdo picante,
surpreendente e notadamente risível, realizando-se nas modalidades oral e escrita.

Diante do exposto, este trabalho tem o objetivo de descrever e analisar algumas
estratégias interacionais reveladas na passagem dos turnos entre os participantes do evento
comunicativo. Para isso, adota a metodologia qualitativa por ser esta a forma adequada para
entender a natureza do fenômeno linguístico em tela, que é eminentemente social.

O corpus deste trabalho é constituído por uma gravação com a duração de uma hora e
vinte minutos, dividida em dois eventos comunicativos. As análises mostram que aspectos de
natureza interacional, como o grau de intimidade entre os participantes e a presença do
documentador, na constituição dos eventos, são fundamentais para a organização dos turnos
no corpus selecionado.

Para descrição do corpus, utilizam-se as categorias apresentadas por Fávero et al.
(1999) como constituintes dos eventos comunicativos, entendido como um encontro social no
qual as pessoas conversam face a face. Sendo assim, situação discursiva, evento de fala, tema,
objetivo, grau de preparo necessário para efetivação do evento, participantes, relação entre
participantes e canal utilizado para a realização do evento mostram que a conversação é uma
atividade construída coletivamente com a cooperação e a negociação dos participantes, além
disso que a interação face a face se dá de forma organizada. Para exemplificar o
funcionamento dessas categorias, segue a descrição dos dois eventos do corpus selecionado
para este estudo.

O Evento 1 (EV1) conta com sessenta minutos de gravação, sendo classificado como
uma conversação face a face. Realiza-se numa situação discursiva informal, principalmente
porque acontece em um ambiente descontraído, simples, do ponto de vista material (um ponto
de venda de churrasquinhos e bebidas na calçada de uma rua na cidade de Maceió). Essa
informalidade também é determinada pelo grau de intimidade entre os participantes, três
homens, na faixa etária entre 24 e 34 anos, colegas de trabalho, residentes na mesma cidade. É
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importante informar que entre esses participantes o L11, nível de escolaridade especialista,
ocupa uma posição hierarquicamente superior no trabalho, é o chefe dos falantes L2 e L3, que
possuem o ensino médio incompleto. Além disso, foi o L1 quem convidou os demais para
reunirem-se, quem propôs a narração das piadas e que fez a gravação. Por isso, tem a função
de documentador.

O tema e o objetivo do evento foram previamente determinados. Foi solicitado ao L1
que reunisse alguns amigos de trabalho em um bar para registrar a narração de piadas.
Durante o evento, foram desenvolvidos vários tópicos, conforme a informação fornecida pelo
documentador, entre eles as piadas, cuja seleção e narração aconteceram de forma
descontraída. Vale mencionar que não há registro de outros tópicos desenvolvidos no evento
além das piadas, já que o L1 só ligava o gravador exclusivamente para registrá-las. Apesar de
o encontro ter sido marcado previamente e a gravação não ter sido secreta, o ambiente, a
descontração entre os participantes e a variante linguística utilizada, inclusive com a presença
de palavras de baixo calão, revelam que a espontaneidade foi alcançada ao longo do evento.

O Evento 2 (EV2) durou vinte minutos e classifica-se como um evento de fala não-
espontâneo que utilizou o canal face a face. Trata-se de uma situação discursiva informal que
contou com a participação de cinco informantes, três mulheres e dois homens, com idades que
variavam entre 28 e 55 anos, colegas de uma turma de Pós-graduação em Letras, todos com
formação em licenciatura, e atuando como professores.

Por serem colegas de sala, existia uma relação de amizade entre os participantes.
Soma-se a isso o fato de compartilharem uma formação acadêmica e uma experiência
profissional na área do magistério. Todas essas características aliadas ao tópico do evento
contribuem para que o diálogo seja relativamente simétrico.

O tema do evento foi unicamente a piada, uma vez que a documentadora tinha o
objetivo prévio de reunir o grupo de colegas de sala, após a aula, para narrar piadas. Dessa
forma, não foi registrado outro tópico além das piadas.

2. Breve histórico da Análise da Conversação

Na década de 1960, pesquisas relacionadas à área da etnometodologia, representadas
nos trabalhos de Garfinkel (1967), procuravam descrever as estruturas conversacionais e seus
mecanismos organizadores, objetivando examinar a interação social no comportamento
diário. Com o desenvolvimento desses estudos, percebeu-se a importância dos processos
interpretativos do falante na atividade conversacional, considerando todos os aspectos verbais
e não verbais, que envolvem uma conversação. Essas investigações partiam de dados
empíricos, reproduzindo situações reais do processo comunicativo resultante da interação
entre indivíduos.

Num primeiro momento, os estudos conversacionais, ligados à etnometodologia e à
sociologia interacionista, investigavam a estrutura da conversação do ponto de vista da
interação entre os interlocutores, descrevendo as atividades desenvolvidas pelos falantes para
criar e manter a interação como, por exemplo, os processos de constituição e negociação de
sentido. Posteriormente, os estudos desenvolvidos na Alemanha voltaram-se para a
investigação de aspectos mais linguísticos como atividades de elaboração do texto, o fluxo da
informação, os marcadores conversacionais, entre outras questões típicas do texto
conversacional.

Somente na década de 1980, os estudos conversacionais ganharam destaque no Brasil
com a publicação do livro Análise da Conversação (1986) de Luiz Antônio Marcuschi, que
valoriza essa área de estudo, definindo a conversação como “a primeira das formas de

1 Os locutores são identificados na transcrição com os termos L1, L2, L3.... (Locutor 1, locutor 2, locutor 3....).
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interação a que estamos expostos e provavelmente a única da qual nunca abdicamos pela vida
afora” (MARCUSCHI, 1986, p. 14). A conversação é uma prática diária, que independe do
nível sociocultural do cidadão, acrescenta Castilho (2002, p. 29). Além disso, ela abrange
também as comunicações cotidianas que fazem parte do exercício de uma profissão (consulta
médica, terapia com psicólogo, uma aula etc.) e que ocorrem dentro de uma instituição
(hospital, escola, tribunal etc.) (KOCH, 2003, p. 76). E, por último, Fávero et al. (1999, p. 15)
definem a conversação como “uma atividade na qual interagem dois ou mais interlocutores
que se alternam constantemente, discorrendo sobre temas próprios do cotidiano”.

A valorização dos estudos conversacionais rendeu inúmeros livros, artigos,
dissertações e teses, contendo reflexões e propostas para o ensino da língua em diferentes
centros de pesquisa espalhados pelo país, tendo como autores Castilho (2002), Preti (1995),
Fávero et al. (1999), Ramos (1997), Brait (1993), Verceze (1998), Santos (2002), entre outros.
Tudo isso trouxe contribuições tão relevantes que o Ministério da Educação (MEC) destaca,
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 2001), a importância da língua falada nas
práticas de ensino.

É importante salientar que a conversação não está limitada às interações verbais face a
face. Para Marcuschi (1998, p. 6),

ela é o exercício prático das potencialidades cognitivas do ser humano em
suas relações interpessoais, tornando-se assim um dos melhores testes para a
organização e funcionamento da cognição na complexa atividade da
comunicação humana. Nesse contexto, a língua é um dos tantos
investimentos, mas não o único, o que permite uma análise de múltiplos
fenômenos em seu entrecruzamento.

Por permitir a análise de múltiplos fenômenos, é que autores como Steinberg (1988),
Dionísio (1998), Santos (2002), entre outros, dedicam-se ao estudo de gestos, expressões
faciais, entonações específicas ou outros elementos importantes para a construção de sentido
na interação face a face.

Koch (2003), ao defender a concepção de linguagem como interação, ressalta a
importância dos estudos conversacionais justamente por ser na conversação face a face que a
linguagem atualiza sua natureza interativa, ou seja, na conversação, os falantes realizam ações
linguísticas, por meio de enunciados com sentido e, conforme as regras da gramática de uma
língua, dentro de um contexto social que pode ser alterado por essas mesmas ações.

Dionísio (2001), por sua vez, justifica o estudo da conversação por ser uma prática
social extremamente frequente na rotina de qualquer indivíduo; por exercer um papel
privilegiado na construção de identidades sociais e relações interpessoais; por exigir dos
falantes uma enorme coordenação de ações que vai além da habilidade linguística deles; por
trazer à tona questões envolvendo a sistematicidade da língua presente em seu uso e permitir
construir teorias para enfrentar essas questões.

A conversação é uma prática comum no cotidiano do ser humano que requer dos seus
interlocutores determinadas condições organizacionais, havendo entre eles a interação entre
dois ou mais falantes e a ocorrência de pelo menos uma troca de turnos, o que permitirá a
exclusão de monólogos, sermões etc. das conversações; a presença de uma sequência de ações
coordenadas; a realização da conversa numa identidade temporal; o conhecimento do tema
pelos interlocutores; o envolvimento numa interação centrada, pois o êxito da interação
depende não somente dos fatos linguísticos, mas também dos paralinguísticos e socioculturais
(MARCUSCHI, 1986).

Diante do exposto, este trabalho insere-se nos estudos conversacionais pelo fato de
analisar a piada, gênero de texto, entendida como uma espécie de humor que geralmente se
apresenta em forma de uma narrativa curta com conteúdo picante, surpreendente e
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notadamente risível, realizando-se nas modalidades oral e escrita, tendo ainda uma ponte com
os estudos de gênero porque, na tipologia do continuum, a piada é um gênero típico da
oralidade, com características que lhe são próprias, que são evidentes no texto escrito.

2.1 As características da piada na perspectiva da Análise da Conversaç

Evidenciou-se, nos eventos mencionados, haver entre os parceiros da comunicação
face a face uma atitude cooperativa, fazendo lembrar que, nos estudos conversacionais, é a
cooperação, segundo Castilho (2002), o princípio geral que condiciona a existência de toda e
qualquer conversação, pois é fundamental que os interlocutores manifestem a intenção de, ao
menos, entrar em contato. Além disso, o texto falado é produto de uma atividade de
coprodução, na qual os interlocutores precisam se empenhar na negociação do sentido, na
defesa de um ponto de vista, na preservação das faces, sempre de forma colaborativa.

Os interlocutores criam uma expectativa em torno da narração da piada, escutam com
atenção, sorriem ou reprovam quando ela não surpreende o quanto imaginavam, conforme
pode ser observado na transcrição abaixo.

Exemplo 1:

1

3

5

7

L2: aí o pivete de E.2 dissi ... “mainha tem um homem dentro do
guarda-roupa” aí o E. olhô dissi “oxi dentro do guarda-roupa meu
filho?” aí a mulhé do E. dissi “não rapaiz é o rapaiz matando cupim” ...
aí o E. foi achô de abri o guarda-roupa aí dissi “tá fazendo o que aí
moço?” “tô matando cupim” “oxi mais nu?” aí o cara olhô e dissi “eita
porra ... comeu a minha roupa o cupim” ((risos))
L1: ((riu)) pô L. essa já é velha pô essa já velha já ... tem que renová
((riso))

Essa piada faz parte do evento comunicativo, classificado como Evento 1 (EV1), que
tem como características a espontaneidade, a informalidade e o grau de intimidade entre os
participantes, conforme descrito anteriormente.

Destaca-se, no exemplo 1, o turno de L1 (linha 7) que, após escutar a piada, sorri e
indica para o L2 que a piada é conhecida, já está desgastada “((riu)) pô L. essa já é velha pô
essa já velha já ... tem que renová ((riso))” e, portanto, não atingiu a expectativa dele que
esperava escutar uma piada talvez mais inusitada ou que tivesse um desfecho mais
surpreendente. Os exemplos 2 e 3, a seguir, mostrarão também como acontece a cooperação
nesse gênero.

Exemplo 2:

2 Para evitar a identificação dos nomes dos participantes dos eventos selecionados e os nomes de personalidades
citadas, serão utilizadas iniciais maiúsculas.
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1

3

5

7

9

11

13

15

17

L1, L3: ((gargalhada))
[

L2:             rapaiz ...  e o Juquinha o Juquinha o pai dele chegô e dissi
“Juquinha vai tê uma festa agora você não vai não porque você pode
dizê palavrão lá e vai meio mundo de deputado vai o R L vai muita
gente vai ... o governador né?”
L1: verdadei: verdadeira viadagem
L2: é:: aí o Juquinha dissi “não eu fico quetinho” ... aí o pai de
Juquinha foi e levô o Juquinha E ... aí  olhô aí R L cheio de cachaça aí
abriu uma garrafa de cerveja aí “o que é o que é: redondinho e tem
vinte e uma prega?” aí o Juquinha dissi “eu sei” aí o pai dele deu um
beliscão “rapaz Juquinha não diga nada não ... você qué me matá de
vergonha” aí outro pessoal viu o Juquinha “o que é rapaz? deixa o
menino dizê ele não sabe?” aí o pai dele dissi “Juquinha você não diga
não” aí: e o R L de garrafa na mão né? aí Juquinha dissi “eu sei o que é
pai é uma tampa de garrafa” aí o pai dele levantô e dissi “se eu não
soubessi se eu não pensei que era o cu eu cegui” ((riu)) ... e matô a
((desligou o gravador))

Nesse exemplo, o princípio da cooperação manifesta-se no assentimento do
interlocutor que suspende o riso e devolve o turno e a atenção ao L2 que contará uma nova
piada. Além disso, a intervenção de L1, na linha 7, mostra sua intenção em cooperar com L2,
desta vez acrescentando um comentário que ajuda a compor o cenário do relato.

Exemplo 3:

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

L2: aí o cara tinha um filho aí disse “rapaz eu não vô levar você pra
nenhuma festa” porque tinha o dente furado pô quando ele comia ele
ficava ((faz um gesto como se estivesse limpando o dente com o palito))
L1: e é o R é? ((riu))
L2: aí o pai dele dissi aí ia tê um churrasco óh bicho um churrasco
muito bom da comunidade aí o pai dele dissi “óh mulhé não leva o
menino não deixa ele aí pra quando ele comé lá o churrasco não tá
((gesto)) dente furado” aí aí o menino chorô ôh aí a mulhé disse “leva o
bichinho homi ele vai ficá comportado lá na festa” ... quando foi umas
onze horas dez horas ele foi né? quando chegô lá meio mundo de gente
aí o pivete pô sentô: no meio da (   ) farofa churrasco adoidado quando o
garçom botô o prato o pivete pegô a farofazinha o churrasco botô a
primeira colhé de farinha na boca ... oxi ... tapô o dente aí o pivete
agoniado ((gestos))
L1, L3: ((risos))
L2: aí o pai dele aqui deu um beliscão nele “filho pelo amor de Deus” ...
“não pai eu tô queto” ...
L3: ((riu))
L2: e com o dente cheio
L1: de farinha
L2: de pô de farinha ... aí quando o garçom vinha aí o pivete se levantô
“ôh seu garçom na sua casa tem mosquito” o outro disse “tem” “rapaz
compra aquela bomba que faz ((gesto))
L1, L3: ((gargalhada))
L2: de matá mosquito óh” ... aí tirô a sujêra do dente aí quando aí ele
botava outra colhê na boca quando o garçom vinha “garçom aquela
bomba ((gesto))” aí ... ficô lá o dia todinho comendo churrasco ... [...]
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(grifo nosso).3

No exemplo 3, a cooperação revela-se na forma como L1 mostra-se colaborativo ao
ilustrar o relato (linha 4) e ao completar a fala de L2 (linha 20), “de farinha”. Assim, a
cooperação é um princípio fundante da piada porque o falante precisa do retorno do ouvinte
seja em forma de um assentimento com o riso, seja ficando em silêncio para ouvir a narração
ou demonstrando até mesmo falta de interesse.

Essa questão do desgaste da piada é relevante para a interação porque no Evento 2 há
um trecho no qual um dos interlocutores inicia o turno e, antes de prosseguir, pergunta aos
outros se eles já conhecem a piada “sabe essa já? (virando-se para a documentadora)” (linha
5), indicando que o tipo de resposta poderá indicar a continuação ou não da narrativa, o que
pode ser visto a seguir.

Exemplo 4:

1

3

5

7

9

L1: (dizia) que era do interiô aí chegô um médico que tava fazendo o
maió sucesso todo mundo só queria ir pro médico aí tinha dois que já
eram antigos né? da cidade ficô triste porque tava perdendo a clientela
aí pegô um um cara aí disse “olha você vai lá no médico e dê uma de
doido chegue lá” ... sabe essa já? ((virando-se para a documentadora))
Doc: não
L1: “chegá lá você diz que senti não tem dor nenhuma mas você vai
dizê tudo que a gente vai acertá agora” aí o cara foi ... aí o médico
apertava num lugar aí ele dizia “dôtor ... não tá doendo aí  .... (grifo
nosso).

Outra característica mais geral e também relevante da conversação é a
imprevisibilidade. Mesmo que haja uma intenção prévia de estabelecer um contato, os
interlocutores, durante uma conversação, tomam decisões no mesmo tempo em que as
executam. Como uma atividade automática, os falantes identificam as informações sobre o
interlocutor, o assunto, a imagem que um interlocutor supõe que o outro tenha dele e do
assunto, analisa essas informações e age, ou seja, o planejamento ocorre no momento da
interação.

Castilho (2002, p. 34) utiliza a expressão “atividade administrada passo a passo” para
nomear a seguinte característica da conversação: “monitorando os resultados de nossa
atuação, planejamos as próximas intervenções, de tal sorte que cada turno ‘administra’ o turno
subsequente, numa atividade autoconstrutiva, extremamente dinâmica”. É claro que a
imprevisibilidade fica excluída das conversações artificiais, como as produzidas em novelas,
teatros, narrativas escritas como romances, contos, entre outras formas de conversação que
seguem roteiros definidos previamente.

Koch (2003, p. 69), ao apresentar algumas características da interação face a face,
também destaca que a conversação é “relativamente não planejável de antemão”, porque o
planejamento acontece no momento da interação, numa relação de coprodução que apresenta
idas e vindas com o objetivo de construir sentidos. Além disso, a conversação mostra o seu
processo de elaboração ao mesmo tempo em que é feito. O seu fluxo discursivo apresenta
frequentes descontinuidades e possui uma sintaxe característica.

Essa sintaxe diferente deve-se a pressões de ordem pragmática, as quais exigem do
falante certas operações ou estratégias com o intuito de garantir a compreensão do que está

3 A presença de reticências entre colchetes indica que trechos foram omitidos.
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sendo dito e favorecer a interação. Dessa forma, construções com enunciados truncados,
incompletos, repetições, paráfrase etc. são muito comuns no texto falado.

Construções sintáticas como, “comeu a minha roupa o cupim” (linha 6, exemplo 1),
que organizam a frase na ordem verbo-objeto-sujeito, e “chega lá você diz que sente não tem
dor nenhuma mas você vai dizer tudo que a gente vai acertá agora” (linhas 7-8, exemplo 4) na
qual o verbo “sente” fica sem complemento, porque, ao invés de completá-lo, o falante
prefere elaborar outra frase que contempla as ressalvas que ele pretende fazer em relação à
ausência de doença do “cara”, exemplificam essa sintaxe característica. Já em “verdadei:
verdadeira viadagem” (linha 7, exemplo 2), “quando foi na umas onze horas dez horas ele foi
né?” (linhas 9-10, exemplo 3), é possível observar o processo de reformulação da palavra
“verdadeira”, indicando uma hesitação que pode significar a busca por um termo adequado,
como em “foi na umas onze horas dez horas”, ou também pode revelar algum problema de
formulação ligado à semelhança fonética entre “verdadei” e “viadagem”.

Para finalizar essa caracterização mais geral do texto conversacional, apresentam-se as
estratégias conversacionais que os falantes põem em prática nas piadas em estudo.

1. Se perceber que o parceiro já compreendeu o que você pretendia lhe
comunicar, a continuação de sua fala, na maioria da situação, se torna
desnecessária;
2. Logo que perceber que o ouvinte não o está entendendo, suspenda o fluxo
da informação.
3. Ao perceber que formulou algo de forma inadequada, interrompa-se
imediatamente e corrija-se na sequência (KOCH, 2003, p.70).

A primeira estratégia aparece de forma tímida porque o narrador da piada precisa
esclarecer todos os detalhes da narrativa para que ela tenha o efeito desejado, que é provocar o
riso. Dessa forma, selecionam-se alguns trechos que mostram a omissão de termos ou
informações que podem ser recuperadas pelo contexto.

Exemplo 5:

1

3

5

L2: morava dois compade vizinho ... aí toda noite ... o compade de
madrugada ia na casa do outro que o outro tinha uma venda sabe?
“compade bota uma dose pra mim?” agora ele pagava à vista veio ...
cinquenta centavos C aí ele botava a mulhé dizia “marido marido o
compade” aí ele a mulhé dizia aí ele aí o marido dizia “de novo meu
compade?”  “abre rapaz vende a ele ele [...] (grifo nosso).

Na piada do exemplo 5, o trecho em negrito mostra que para o falante, o narrador da
piada, as quatro palavras proferidas são suficientes para expressar a sua intenção, não sendo
necessário recorrer à outra construção, talvez, mais prolixa como “marido, ôh marido, o
compadre está chamando ou está batendo na porta”. A mesma estratégia pode ser observada
na piada abaixo.

Exemplo 6:

1

3

5

L3: ((riu)) é:: ó um sujeito queria fazê uma promessa ... uma promessa e
tava precisando do determinado santo que ele queria lá não vô dizê
o santo porque não é: repare ele queria um santo e foi na casa do
santeiro sabe “eu queria ... santo tal comprado santo tal pra fazê minha
promessa” ... aí o santeiro não tinha esse santo pronto e disse “puxa vida
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7
o que é que eu vô fazê ... o senhor venha daqui a a meia hora” aí o o o
que queria comprá que queria fazê a promessa foi embora aí o santeiro
não tinha material pra fazê tão rápido assim pegô uma casca de [...].

No trecho destacado do exemplo 6, a omissão do nome do santo se deu porque o
falante não queria citá-lo, evitando, assim, qualquer comprometimento com os outros
interlocutores.

Para exemplificar a segunda estratégia (logo que perceber que o ouvinte não o está
entendendo, suspenda o fluxo da informação), destaca-se um trecho do exemplo 3 (linhas 5-7)
“aí o pai dele dissi aí ia tê um churrasco óh bicho um churrasco muito bom da comunidade aí
o pai dele dissi ‘óh mulhé não leva o menino não deixa ele aí pra quando ele comé lá o
churrasco não tá’”, revelando que entre a fala do narrador e a informação propriamente dita da
personagem era preciso contextualizar a situação, explicar que a festa à qual o menino estava
proibido de ir era um churrasco da comunidade. O fluxo da informação foi interrompido com
o objetivo de fazer acréscimos importantes para o encadeamento da narrativa.

A terceira estratégia (ao perceber que formulou algo de forma inadequada, interrompa-
se imediatamente e corrija-se na sequência) é bem frequente nas piadas e pode ser observada
em “aí o pai dele levantou e dissi ‘se eu não soubessi se eu não pensei que era o cu eu cegui’”
(linhas 15-17, do exemplo 2) e no trecho de outra piada que será apresentada posteriormente
“aí o pivete aí o:: o pai dele foi tava no roçado né?”. Os termos grifados mostram que o
falante substitui “soubessi” por “pensei” para se adequar ao contexto da narrativa, já que o
personagem não sabia a resposta da charada4, mas pensava (“se eu não pensei que era o cu eu
cegui”). No outro trecho, há uma oscilação entre “aí o pivete aí o pai dele” e entre “foi e tava
no roçado”.

2.2 O sistema de gestão dos turnos na piada

Partindo para a apresentação de algumas categorias bem específicas do texto oral, que
são objetos de estudo da Análise da Conversação, serão destacados o turno e o par-adjacente.

Quanto à categoria turno, Sacks, Shegloff e Jefferson (1974) descreveram o sistema de
tomada de turnos que se realiza em interações espontâneas, informais, casuais e sem
hierarquia de falantes, considerando a regra geral básica da conversação – fala um de cada
vez. A regra diz que um falante deve esperar o outro concluir a sua fala e só então ele poderá
assumir a posição de locutor.

O sistema de tomada de turnos, definido por Sacks, Schegloff e Jefferson (1974),
consiste em: a) troca de falantes; b) fala um de cada vez; c) as sobreposições de vozes são
comuns, mas breves; d) transição de turno sem intervalo e sem sobreposição são comuns; e) a
ordem e o tamanho dos turnos são variáveis; f) a extensão da conversação e os tópicos
discursivos não são fixos nem previamente especificados; g) a distribuição dos turnos e o
número de participantes são variáveis; h) a fala pode ser contínua ou descontínua; i) são
usadas técnicas de atribuição de turnos e j) são empregadas diversas unidades para construir o
turno (palavra, sintagma, sentença).

A regra geral – fala um da cada vez – revela que os autores consideravam a
conversação como um contrato entre os falantes, ou seja, destacavam sobretudo o aspecto
contratual da comunicação. No entanto, é facilmente possível presenciar conversações com
sobreposições de vozes, principalmente em conversas que envolvam muitos participantes,
estratégias de discordâncias, heterocorreções, atenuações, o que demonstra a polêmica

4 Denominou-se de charada a sequência presente na piada do exemplo 3 que diz: “o que é o que é é redondinho e
tem  vinte e uma pregas?”.
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conversacional. Portanto, defende-se que a conversação é ao mesmo tempo contratual e
polêmica.

No Brasil, Marcuschi (1986, p. 89) foi pioneiro na descrição da forma de organização
de eventos conversacionais. Para o autor, turno é “a produção de um falante enquanto ele está
com a palavra, incluindo a possibilidade de silêncio”.

Os turnos classificam-se em nucleares e inseridos. Os primeiros garantem a unidade
temática; são intervenções que desenvolvem o tópico discursivo e, por isso, estão interligados.
Já os segundos são turnos, como o próprio nome diz, que se inserem em torno do tópico, são
marginais. Os turnos inseridos podem funcionar para expressar concordância, discordância,
avaliação, esclarecimentos, entre outras funções. Para ilustrar essas categorias, turnos
nucleares e inseridos, pode-se verificar a distribuição dos turnos no exemplo 1, apresentado
anteriormente. Assim, tem-se a fala do L2 “aí o pivete de E. dissi... ‘mainha teim um homem
dentro do guarda-roupa’ aí o E. olhou dissi ‘oxi dentro do guarda-rôpa meu filho?’...” (linhas
1 a 3 do exemplo 1) como um turno nuclear, porque é uma participação que desenvolve o
tópico, e a fala de L1 “((riu)) pô L. essa já é velha pô essa já velha já ... teim que renová
((riso))” (linha 7) constitui-se como um turno inserido, pois tem a função de avaliar o turno
anterior, ou seja, se insere para, no caso específico, demonstrar discordância. Para ratificar o
funcionamento do turno inserido, tem-se o exemplo de número 7.

Exemplo 7:

1

3

5

7

L2: nunca mais ele foi menino toda vez que a mulhé ia que ele ia fazê
feira óia “compra uma cachacinha pra mim pra eu deixá em casa pra não
pra não abusá ninguém”

[
L1: deixá em casa
L1: caboci
L2: caboci foi um santo remédio ... e o outro foi o seguinte o cara chegô
em casa ... aí a mulhé disse [...]

Nesse exemplo, a sobreposição de L1 “deixá em casa” (linha 5) não corresponde a um
assalto ao turno, mas a uma intervenção de concordância com o tópico. O locutor 1 fala ao
mesmo tempo que o locutor 2 como se estivesse adivinhando o que ele iria dizer “deixá em
casa”. Por isso, é um turno inserido.

É em Castilho (2002, p. 36) em que se encontram algumas breves e diferentes
reflexões sobre o turno. Dependendo do ponto de vista teórico assumido pelo pesquisador, o
turno pode ser qualquer intervenção do falante, inclusive sinais de acompanhamento como
“ahn ahn”, “uhn uhn” ou pode ficar restrito ao segmento produzido pelo falante com direito à
voz. Assim, a adoção da primeira definição revela que o interesse do pesquisador é fazer uma
análise interacionista, estando dessa forma ligada à Análise da Conversação, evidentemente
essa é a definição adotada neste trabalho; enquanto a segunda concepção de turno revela o
interesse pelo texto como um todo, sem a preocupação de estudar estratégias interacionais.

Diferentemente, é a perspectiva pragmática que concebe o turno como uma prática
social que pode ter uma expressão linguística ou não. Assim, são considerados turnos não
linguísticos qualquer circunstância que conta com a participação de dois ou mais indivíduos: a
passagem de duas ou mais pessoas por um corredor, o cruzamento de veículos no trânsito, a
participação em jogos e debates, além de outras situações.

Fávero et al. (1999) apresentam uma informação nova sobre os turnos ao classificá-los
como relativamente simétricos ou relativamente assimétricos. Isso significa que o turno não
tem uma disposição fixa ou rígida.
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Entende-se que o termo relativamente indica que o turno não pode ser classificado
como essencialmente simétrico ou assimétrico porque uma mesma conversação pode ter
momentos de simetria e assimetria.

As autoras apresentam uma definição semelhante à proposta por Marcuschi (1986). O
turno relativamente simétrico se dá quando existe igualdade de direitos para tomar a palavra,
escolher o tópico e direcioná-lo. E, relativamente assimétrico quando um dos interlocutores
direciona o tópico, estabelece o tempo de participação, cabendo a este uma participação mais
ativa.

Considerando que as autoras elucidam o caráter de assimetria e simetria, nos turnos,
faz-se uso dos termos relativamente simétrico e assimétrico para caracterizar os dois eventos,
que compõem o corpus deste trabalho. Com isso, pretende-se mostrar que a piada,
considerada de natureza simétrica, tem longos períodos de assimetria.

Existem recursos e mecanismos organizacionais na conversação, os quais podem
determinar, de certa forma, quem tem a palavra e quando tem. São técnicas e regras possíveis
de acontecer mais numa conversação formal que numa informal, pois exigem certa disciplina
entre os interlocutores. Conforme Marcuschi (1986), esse processo acontece de duas formas:
1) o falante corrente encerra seu turno e escolhe o próximo falante; 2) o falante corrente
encerra seu turno, mas não escolhe o próximo falante, podendo ou não os outros participantes
iniciarem um turno, bem como ocorrer a retomada do turno pelo falante corrente.

Esse mecanismo requer que os participantes da conversação saibam reconhecer o
momento em que cada falante terminou seu turno; do contrário, surgem as falas simultâneas e
as sobreposições de vozes, que podem causar certo colapso na conversação. Dionísio (2001)
chama isso de lugar relevante para a transição, significando que os falantes sempre observam
algumas marcas, como pausa, hesitação, uso de marcadores, entre outras que indicam o
momento de participar, de entrar na conversa (falando informalmente).

Com base nas hipóteses de que nem todos falam ao mesmo tempo e de que há
alternância de interlocutor, é que se pode imaginar a distribuição de turnos entre os falantes
como um fator disciplinador da atividade conversacional.

Por isso, a troca de turnos é outra categoria importante da organização da conversação
e realiza-se por meio da passagem do turno, do assalto ao turno e da sustentação do turno, isto
é, a troca de turno acontece mediante a presença ou a ausência do lugar relevante de transição.

A passagem do turno se dá quando o falante cede o turno implícita ou explicitamente.
Normalmente, os falantes utilizam estratégias verbais e não verbais para conceder o turno a
outro falante. Como exemplo de uma estratégia não verbal, tem-se o olhar como uma forma
muito importante de monitoramento da conversação. As estratégias verbais são atos diretos de
fala, como uma pergunta ou um ato indireto, como fazer menção a um assunto que desperte o
interesse do interlocutor.

Castilho (2002, p. 41) destaca que, independente da estratégia utilizada, a passagem do
turno consentida acontece num determinado ponto, chamado de lugar relevante para a
transição. Esse lugar pode ser descrito como “um ponto prosodicamente definido” (a fala é
composta de séries rítmicas que são perceptíveis entre os falantes. Quando o interlocutor
escuta uma pausa nesse ritmo, entende que chegou o momento de falar); “um ponto
sintaticamente definido” (diz respeito à consciência que os interlocutores têm das estruturas
sintáticas, tendo em vista que o interlocutor espera o outro interlocutor concluir o enunciado,
no sentido de apresentar um complemento para o verbo, para que possa fazer uma
intervenção); e “um ponto culturalmente definido” (diz respeito a regras sociais que são
definidas em cada comunidade. Na passagem de turno consentida, por exemplo, o falante
escolhe ou indica o próximo a tomar a palavra; caso este rejeite, imediatamente ele retoma a
posição de falante ou outro interlocutor se sente no direito de assumir o turno).
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Embora a regra básica da organização da conversação seja falar um de cada vez, não é
possível que os falantes fiquem o tempo todo aguardando uma passagem consentida do turno.
Geralmente, os falantes podem assaltar o turno, isto é, o ouvinte interrompe o locutor sem o
menor consentimento nem constragimento e assume a posição de locutor.

Para isso, o ouvinte utiliza várias estratégias como falas simultâneas, heterocorreções
em forma de uma colaboração que agrega informações à fala do outro (geralmente essa
estratégia é um disfarce para tomar a palavra), e o aproveitamento de pausas.

Galembeck (2003) acrescenta que o assalto pode ser com deixa, quando existem
marcas como pausas, hesitações que indicam o momento ou a possibilidade de assaltar o
turno, e sem deixa, quando o interlocutor interfere bruscamente na fala do outro, causando a
sobreposição de vozes.

A sustentação da fala acontece quando o falante/locutor mostra explicitamente por
meio de marcadores conversacionais, como pausas não muito longas, alongamentos de vogais
e consoantes, autocorreção, o interesse em permanecer com o turno.

Dionísio (2001) esclarece que essa organização da troca de turno pode variar,
dependendo do evento comunicativo. Uma entrevista, por exemplo, pode conter turnos
longos, assimétricos, com pouco ou quase nenhum assalto, evitando o desvio do tópico
discursivo.

Com base na definição de turno como qualquer intervenção de um falante, inclusive o
silêncio, considera-se o riso dos participantes como um turno, pois na piada o sorriso é um
elemento fundamental para a interação, já que é uma resposta dos interlocutores após ouvirem
uma piada, é uma intervenção do ouvinte, inserindo-se, dessa forma, na concepção de turno
defendida pela Análise da Conversação.

No evento 1, não há disputa pelos turnos, apesar da existência do lugar relevante para
a transição. É perceptível a pausa, o enunciado completo, mas os outros interlocutores não
manifestam a intenção de ocupar a posição do L2, conforme o exemplo 3, aqui retomado:

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

L2: aí o cara tinha um filho aí disse “rapaz eu não vô levar você pra
nenhuma festa” porque tinha o dente furado pô quando ele comia ele
ficava ((faz um gesto como se estivesse limpando o dente com o palito))
L1: e é o R é? ((riu))
L2: aí o pai dele dissi aí ia tê um churrasco óh bicho um churrasco
muito bom da comunidade aí o pai dele dissi “óh mulhé não leva o
menino não deixa ele aí pra quando ele comé lá o churrasco não tá
((gesto)) dente furado” aí aí o menino chorô ôh aí a mulhé disse “leva o
bichinho homi ele vai ficá comportado lá na festa” ... quando foi umas
onze horas dez horas ele foi né? quando chegô lá meio mundo de gente
aí o pivete pô sentô: no meio da (   ) farofa churrasco adoidado quando o
garçom botô o prato o pivete pegô a farofazinha o churrasco botô a
primeira colhé de farinha na boca ... oxi... tapô o dente aí o pivete
agoniado ((gestos))
L1, L3: ((risos))
L2: aí o pai dele aqui deu um beliscão nele “filho pelo amor de Deus” ...
“não pai eu tô queto”...
L3: ((riu))
L2: e com o dente cheio
L1: de farinha
L2: de pô de farinha ... aí quando o garçom vinha aí o pivete se levantô
“ôh seu garçom na sua casa tem mosquito” o outro disse “tem” “rapaz
compra aquela bomba que faz ((gesto))
L1, L3: ((gargalhada))
L2: de matá mosquito óh”... aí tirô a sujêra do dente aí quando aí ele
botava outra colhê na boca quando o garçom vinha “garçom aquela
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27 bomba ((gesto))” aí ... ficô lá o dia todinho comendo churrasco... (grifo
nosso)

Como pode ser observado nos turnos destacados, o L1 ainda insere alguns turnos
breves, indicando aceitação, concordância, discordância, completando informações, faz
correções, ratifica. Já o L3 apenas sorri, o que indica aceitação e cooperação com o L2.

Um leitor desatento talvez classifique o diálogo como assimétrico, devido à presença
de turnos longos e a não ocorrência de assaltos ao turno. Entretanto, havia um acordo entre os
participantes desse evento que instituía o L2 como o locutor oficial. Por possuir a fama de
excelente contador de piadas, o L2 foi convidado para sair após o expediente de trabalho para
contar piadas. Ele também reconhecia o seu papel de contador de piadas. Mas, não é válido
afirmar que esse evento é assimétrico, já que fere a essência do gênero piada, que se
caracteriza pela informalidade e descontração. Por isso, apesar das evidências contrárias,
defende-se que os turnos são relativamente assimétricos.

Os turnos nucleares são emitidos pelo L2 e quase sempre correspondem a uma piada.
Verificou-se que, de 32 piadas, 26 correspondem a um turno, ou seja, são iniciadas,
desenvolvidas e concluídas num único turno, como exemplificam as linhas de 1 a 6 da
próxima piada.

Exemplo 8:

1

3

5

7

L2: outra coisa o cara foi viajá pra Brasília nunca tinha ido viajá óh ... aí
o piloto foi no meio da viagem anunciô dissi “óia todo mundo pega o
pára-queda e pule” aí o cara ficô que nem... o cara era gay mesmo... aí
dissi... “vixi” não sobrô pára-queda nem pra ele nem pra o piloto aí o
piloto dissi “nós dois ó ((fez um gesto com as mãos)) aí o viado dissi “e
dá tempo?” ((riu))
L1, L3: ((gargalhada))

Também há duas piadas num mesmo turno, ou seja, não há interrupção, nem ao menos
uma intervenção com um sorriso. Assim, tem-se nas linhas 1, 2, 3 e 4, do exemplo 9, a
finalização de uma piada, iniciada em outro turno, e, nas linhas 4-5 (trecho em negrito),
inicia-se outra.

Exemplo 9:

1

3

5

L2: “de matá mosquito óh”... aí tirô a sujera do dente aí quando aí ele
botava outra colhé na boca quando o garçom vinha “garçom aquela
bomba ((gesto))” aí ... ficô lá o dia todinho comendo churrasco... o
pivete o cara tinha um filho C. ... aí foi pra são Paulo o filho dele óh
... aí passô um tempo [...]

O exemplo 10 mostra um turno longo contendo duas piadas completas.

Exemplo 10:

1

3

L2: cara namorava com a filha do barbeiro aí dissi: começô a bebê e
dizendo rapaz eu só quero aquela filha do barbeiro só pra sarrá ... só
pra sarrá ... aí o aí o barbeiro ficô sabendo né? quando foi um dia da
sábado ele foi fazê a barba ensabuô ele todinho né? botô uma

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2608



13

5

7

9

11

13

15

espumazinha ... pegô o canivete começô a fazer a barba e chegô bem
na veia aqui no pescoço disse óh rapaz ... tu qué a minha filha só pra
sarrá é? ele dissi que nada rapaz até viado eu sô (risos) o medo óh
(sorrindo) e o prédio pegando fogo C. ... aí ficô todo mundo azuretado
chamaram o corpo de bombeiro aí:: ... o cara branco lá em cima  do
prédio o prédio alto né? o bomb aí o o capitão arma rede arma a rede
embaixo arma a rede... aí armô a rede óh ... aí o branco foi e pulô aí ...
vixi ambulância ambulância socorreram o cara branco né? aí o negão
disse eu vô pulá também agora é minha vez aí quando o negão pulô o
cara disse deixa ... esse tá carbonizado (sorrir) rapaz tiraram a rede
bicho óh ...

As poucas interrupções ao turno do L2 acontecem por causa do riso provocado pela
piada, exigindo do L2 algum artifício para ser ouvido. Dessa forma, ele repete palavras, como
atestam os termos destacados, em negrito, nos exemplos 11 e 12 a seguir.

Exemplo 11:

L2: rapaz ...  e o Juquinha o Juquinha o pai dele chegô e dissi “Juquinha
vai tê uma festa [...]

Exemplo 12:

1

3

5

7

L2: aí pegou e tum ((gesto)) na testa dela ... menino ó mais foi um
corte que fazia medo oxi

[
L1, L3:                    ((gargalhada))

L2:  e o ôtro  o ôtro
L1, L3: ((gargalhada))
L2: o cara pô casou E o cara casô:: ((riu)) ... o cara casô o cara
casô aí a mulhé dissi  [...]

Em outras poucas ocorrências, as intervenções não se constituem em risos e
apresentam alguma informação que concorda com o direcionamento dado à narrativa (linha 5,
exemplo 13),  que reforça (linha 9, exemplo 13) e que exemplifica o conteúdo da fala do L2
(linha 6, exemplo 14).

Exemplo 13:

1

3

5

7

9

L2: aí o cara chegô aí o viadão chegô e dissi eu sô muito sensível... aí
o cara disse fique de quatro pé aí... ele ficô o cara pô jogô a cerveja aí
disse eita cerveja é brama óia... na bunda dele
[
L1:  eita porra óh
L2: eita pega que: rapaz que cara sensível... aí o cara já botô um palito
assim ele isso é um palito é Gina... óia!... aí

[
L1: palito Gina
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14

11

13

L2: o cara foi foi botô a caneta ele disse caneta vermelha bic... óia!... o
cara rapaz que cara: aí pegô um café frio aí jogô... jogá café agora sem
açúcar... óia!
L1: óia (riu)

Essas intervenções do L1 se realizam em forma de sobreposição de voz, mas não se
configuram como um assalto ao turno, já que o L1 não tinha a intenção de contar uma piada.
Nessas ocorrências, as sobreposições confirmam o exagero das informações do L2, ao dizer
que o personagem da piada (o viadão) reconhece a marca da cerveja derramada em seu ânus e
a marca do palito introduzido nele. No próximo exemplo, a intervenção de L1 corrobora com
a piada narrada pelo L2, ao apresentar um exemplo “igual ao coração”.

Exemplo 14:

1

3

5

7

9

L2: (rindo) era confeito né porra aí o cara chegô no restaurante pra
almoçá EU QUERO MACARRONADA... DE PRIMEIRA aí o
garçom foi botô a macarronada eu quero coca de dois litro ... aí
começô o: a comê a macarronada com a coca de dois litro aí daqui a
pouco ele encontrô um cabelo dentro da macarronada ... aí fez o maior

[
L1: igual ao coração
L2: é: fez igual o do coração que a gente tá aqui no barzinho ... aqui:
veio um cabelo mai deixa pra lá ... aí minha amiga aí daqui o cara fez
o maior escândalo no restaurante do cara o cara disse [...]

No evento 2, verifica-se que os turnos são bem disputados, outra característica que
confere ao diálogo o atributo de simétrico, diferentemente do EV1. Os exemplos seguintes
mostrarão que a cada desfecho de uma piada, correspondente ao encerramento de um turno,
outro interlocutor se dispõe a contar uma piada, assumindo a posição de locutor, conforme
revela os enunciados grifados:

Exemplo 15:

1

3

L3: trouxe o jegue “é esse o animal?” “não não não ... o animal tem
uma bica grande mas tem pena” ele disse “ah:: meu amigo esse aqui
não tem pena nem da mãe” ((riu)) ... olha se puxá piada vai
L1: se puxá piada vai

Exemplo 16:

1

3

5

L4: ah:: deixa eu te contar essa deixa eu ... tinha uma:: ... é:: disse
que o camarada morreu né?

[
((risos))

L3: quanto mais melhor né?
Doc: é: ((riu))

Exemplo 17:

1

3

Doc, L3, L4 e L5: ((gargalhada))
L3: deixa eu contá agora
Doc: ele se animou
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L3: ((riu)) é:: ó um sujeito queria fazê uma promessa ... uma promessa
e tava precisando do [...]

Os turnos destacados, em negrito, mostram o envolvimento dos participantes durante o
evento, de forma que é possível identificar certa regularidade na sequência dos turnos: alguém
conta uma piada, todos sorriem, e outro participante assume a posição de locutor e assim
sucessivamente. Isso é diferente da organização dos turnos no EV1, no qual apenas um
participante narrou piadas.

Justamente por ter sido tão disputado, é possível identificar assaltos ao turno no EV2,
como revela o exemplo 18, a seguir, no qual se verificam vários assaltos ao turno do L4 “a
gente... vou contá de santo também”, que desejava contar uma piada. Nessas interrupções, há
risos, digressões até que ele consegue retomar o turno e iniciar a piada “disse que a:: ... tinha
um camarada toda vez ....”.

Exemplo 18:

1

3

5

7

9

11

L4: a gente ... vô contá de santo também
[
((risos))

L3: eu tenho um negócio com você ainda
L1: de santo também?
Doc: peraí que vai rodá pra cá também ((girando o gravador na
direção de F5 que pretendia sair))
L5 ((rindo)) eu não sei não
L4: disse que a:: ... tinha um camarada toda vez ia é de santo hein toda
vez ele chegava na igreja meio dia né? aí chegava o padre a:: “seu
padre eu cometi um pecado imperdoável” ... “diga meu filho pra que
eu lhe dê a sentença” “ah:: só conto a São Cristóvão” ... aí dizia “mas
meu filho” “é

3. Conclusão

Isso posto, conclui-se que a piada oral tem uma estrutura e uma forma de organização
bastante peculiar. Só se realiza coletivamente, com base na cooperação e utilizando recursos
linguísticos (sobreposições, retomadas, repetições...) bem diferentes dos utilizados na piada
na modalidade escrita.

Para Fávero et al. (1999), as condições de produção do texto falado serão
influenciadas pela escolha de um ou outro desses elementos (situação discursiva, evento de
fala, tema e objetivo do evento, relação entre os participantes...). Além disso, fica evidente
que a conversação resulta ou depende de um conjunto de recursos que, por sua vez, revelam
muitas e diferentes relações sociais.

A conversação tem o turno como o elemento estrutural básico, como já foi dito antes.
O turno é disputado pelos falantes podendo se manter com o falante /locutor, ser repassado ao
falante/ouvinte ou simplesmente tomado. Além disso, o turno se organiza em sequências, que
têm uma forma específica, chamadas de pares adjacentes, que são uma sequência de dois
turnos que co-ocorrem numa conversação, como, por exemplo, a ordem-execução, o
cumprimento-cumprimento, pergunta-resposta, sendo esse último o mais comum na
conversação.

Par adjacente e tópico discursivo estão relacionados. O par adjacente é uma forma de
organização do tópico. Por exemplo, a pergunta é uma forma de iniciar um tópico, também
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pode ser responsável pela continuidade, redirecionamento e mudança de tópico. O par
pergunta-resposta, além de ser multifuncional, corresponde a estratégias empregadas pelos
falantes na conversação.

Numa sequência de turnos, como no par pergunta-resposta, pode ocorrer a inserção de
perguntas e respostas, que faz com que a realização do par não seja adjacente. Esse processo é
denominado de sequência inserida, cuja ocorrência pode ser útil a esclarecimentos ou à
manipulação da pergunta.

Na realização da fala entre os interlocutores, a segunda parte de uma sequência
conversacional pode ser marcada pela preferência ou despreferência a depender de relações
socioculturais. Um pedido ou um convite pode ser aceito ou não. É uma atitude que acontece
no ato concreto da conversação. A despreferência, normalmente, é marcada por pausas antes
de iniciar a resposta, por marcadores do tipo “bem”, “olha” etc., por ponderações que a
justifiquem, além de outros fatores.

Para a descrição dos pares adjacentes, é oportuno apresentar uma reflexão feita por
Castilho (2002) sobre esses elementos. Para o referido autor, os pares adjacentes revelam que
existe uma subordinação pragmática quando ocorre um turno-pergunta que exige o turno-
resposta. Isso não é marcado por qualquer segmento da língua como um conetivo, por
exemplo, mas existe uma relação de dependência que se dá no nível interacional.

Koch (2003, p. 71) chama isso de “relevância condicional”. Uma pergunta condiciona
a apresentação de uma resposta da mesma forma que uma saudação exige também uma
saudação ou um cumprimento, outro cumprimento. Então, a situação comunicativa estabelece
algumas normas de organização e de conduta que podem não ser cumpridas, mas certamente o
seu descumprimento causa prejuízos à interação.

Neste trabalho, identifica-se o convite à escuta – o assentimento ou não como o par
adjacente que estrutura o gênero piada. Dessa forma, os turnos se organizam numa sequência
que se inicia com uma espécie de convite para escutar a narrativa, tais como as construções
“aí o pivete de E. dissi ...” (linha 1, exemplo 1), “rapaiz... e o Juquinha o pai dele chegô e
dissi” (linha 3, exemplo 2), “o cara tinha um filho C. aí foi pra São Paulo o filho dele óh...”
(linha 21, exemplo 3) “e o cara bicho ... o cara nunca tinha ... nunca tinha namorado aí o cara
dissi ...”, “deixa eu contá agora”, que interpelam o ouvinte, às vezes empregando o nome do
ouvinte para dirigir-se a ele como em “o cara tinha um filho C.” ou com uma forma genérica e
“o cara bicho ... o cara nunca tinha ...”, ao mesmo tempo que o insere na narrativa
apresentando logo o verbo dicendi “dissi”.
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