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A incongruência, ingrediente essencial para a produção do enunciado humorístico, surge 

quando há algo estranho e inesperado, causando uma quebra no encadeamento discursivo 

(Kintsch e Van Dijk 1978), que pode produzir um efeito humorístico, entre outros (Morreall 

1982). Nesse cenário em que o outro/alteridade tem um papel fundamental, compartilhando 

‒ou não‒ dessa ruptura, e considerando a conivência entre os interlocutores, a dialogia, a 
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cultura (micro e macro), os contextos discursivos etc., elementos fundamentais para a 

compreensão dos enunciados humorísticos, um olhar dialógico-discursivo é fundamental 

para se buscar explicações para esse processo (Del Ré et al. 2014ab). E é esse olhar, ainda 

pouco explorado nos estudos em Aquisição, que pretendemos trazer neste artigo, a partir da 

análise dos dados de sete crianças, sendo duas ouvintes brasileiras (G e S), entre 2;0 e 4;1 

anos, e cinco crianças surdas (entre 8 e 12 anos, gravadas em contexto escolar). Os resultados 

parciais mostram que as rupturas provocam o riso na criança desde muito cedo, sendo um 

indício de que desempenham um papel fundamental não apenas para a produção, mas 

também para a entrada dessas crianças na linguagem do humor. 

Palavras-chave: Humor, Incongruência, Crianças. 

 

Incongruity, an essential ingredient for the production of a humorous utterance, arises when 

there is something strange and unexpected, causing a break in the discursive chain (Kintsch 

and Van Dijk 1978), which can produce a humorous effect, among others (Morreall 1982). 

In this scenario where the other/alterity has a fundamental role, sharing - or not - this rupture, 

and considering the connivance between the interlocutors, the dialog the culture (micro and 

macro), the discursive contexts etc., fundamental elements for the understanding of 

humorous utterances, a dialogical-discursive look (Del Ré et al. 2014ab). It's this point of 

view, still little explored in studies on Acquisition, that we intend to bring in this article, 

based on the analysis of data from seven children, two hearing Brazilian (G and S), between 

2;0 and 4;1 years old, and five deaf children (between 8 and 12 years old, recorded in school 

context). The partial results show that ruptures provoke laughter in children from a very early 

age, indicating that they play a fundamental role not only in the production, but also in the 

entry of these children into the language of humor. 

Keywords: Humor, Incongruity, Children 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Cena 1: “FiloSofia”1 

 

S, 4 anos, está em seu quarto com a observadora, mostrando alguns livros e pede que ela leia o 

nome de um deles A observadora lê: 

 

S:  Você tem que le(r) aqui. Vai, lê! 

[...] 

Obs:  (Es)tá escrito Faculdade. 

S:  E aqui? [aponta para o que está escrito no livro] 

Obs:  de Filosofia. 

S:  Aqui?  

Obs:  Faculdade de Filosofia. 

 
1 Para mais discussões acerca da segmentação divergente em nome próprio, ver Dagmar/Dagchão, Figueira 2001: 42. 
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S:  Quê? 

Obs:  Você não pediu pra eu ler? Faculdade de Filosofia. 

S: “Sofia?” [olha para Obs e ri]. 

ObS:  É [ri]. 

S:   Aaah! 

Obs:  Filosofia ela entendeu Sofia  

[diz, rindo, para a mãe e a avó da criança, que também estão no quarto. Todas 

riem.] 

ObS:  É, quase... Quase ali. Filo-Sofia. Ó aí, ó... Tem o nome dela!  

  [a mãe e a avó riem]  

Obs:  Mas você é uma coisa! [Diz para S, passando a mão em sua cabeça] 

S:  Aqui ó [olha e aponta para o livro]. O que que tá escrito mesmo aqui, né? 

Obs:  Faculdade de Filo-sofia. 

S:  (Vo)cê diz meu nome? 

ObS: É [ri].  

 S: Você diz meu nome? 

Obs:  Não, eu disse Filo-sofia. 

  [A mãe e a Obs conversam sobre outro assunto] 

S:  é assim, filo, saco, Alessandra! [diz olhando para a Obs e rindo] 

Obs:  Ah vá vá [ri] 

 

Resolvemos começar o artigo por essa cena porque acreditamos que ela nos permite trazer à 

discussão os aspectos teórico-metodológicos que abordaremos neste texto. O que se pode ver, ao 

final desse episódio, é uma produção da criança que irrompe com algo inesperado, e faz rir, 

sobretudo a criança. Então a pergunta que nos colocamos é: por que essa enunciação da criança 

nos surpreende e, ao mesmo tempo, nos faz rir? Somos impactados pelo jogo que a criança faz 

com o termo "filosofia", com a segmentação que tira o olhar sobre ela de cena ‒porque ela 

reconhece seu nome neste termo‒ e o desloca para a observadora que passa, a partir desse 

momento, a ser o objeto da zombaria. Mas há outros elementos envolvidos no discurso que nos 

levam a considerar essa cena como humorística.  

Primeiramente, há de se dizer que a criança é constantemente objeto de ironia2 por parte da 

tia (observadora), da mãe, do bisavô, mas não gosta de estar nessa posição e, portanto, desconfia 

 
2   Embora não faça parte dos objetivos deste artigo discutir os conceitos de zombaria, ironia ou sarcasmo, cabe dizer 

que partimos aqui das reflexões de Giora e Attardo a esse respeito. Segundo os autores “etimologicamente, o termo 

ironia vem do Grego eironeia, que significa ‘dissimulação’ ou ‘ocultação’” (Giora e Attardo 2014: 397, tradução 

nossa). No entanto, esse termo, como muitos que fazem parte do uso cotidiano da linguagem, tem significados 

diferentes. Por exemplo, “a ironia pode referir-se a um fenômeno verbal ou a um estado dos assuntos do mundo, e, 

nesse contexto, ela poderia ser chamada de ironia situacional”. Além disso, por ter definições próximas às do termo 

sarcasmo, os autores afirmam que é difícil distinguir essas duas noções, mas levantam alguns elementos na tentativa 

de opô-los. Por exemplo, “a ironia pode ser involuntária, enquanto o sarcasmo não é. Além disso, a ironia pode ser 

positiva (ou seja, não crítica), enquanto o sarcasmo não é” (Giora e Attardo 2014: 398, tradução nossa). O sarcasmo 
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o tempo todo dos enunciados a ela dirigidos. Além disso, nesse episódio, ela parece perceber que 

há a possibilidade de uma brincadeira de duplo sentido com seu nome. Ela inclina a cabeça para 

o lado, olha fixa e desconfiadamente para a observadora, sorri quando reconhece o seu nome na 

palavra "filosofia" e, rapidamente, subverte, inverte os papéis, ao transformar a tia em alvo. Seu 

enunciado causa uma ruptura na ordem natural do discurso, pois não era esperado que a criança 

fizesse esse jogo. Temos assim, nesse caso, uma ruptura que causa o riso, mas nem todas as 

rupturas produzem esse mesmo efeito. Diante disso, como podemos identificar aquelas que 

produzem? Como seria o funcionamento dessas incongruências?  

Em busca de responder essas questões, faz-se necessário, em um primeiro momento, retomar 

o que a literatura tem definido como ruptura ou incongruência para, então, a partir da análise dos 

dados, apresentarmos uma definição condizente com a proposta teórico-metodológica que 

adotamos. Muitos autores já debateram sobre a temática, no entanto, não há um consenso. Para 

Bariaud (1983), por exemplo, a incongruência é uma inversão na ordem habitual das palavras ou 

das coisas, sendo algo inesperado no diálogo. Segundo Kintsch e Van Dijk (1978), a 

incongruência, ingrediente essencial para a produção do enunciado humorístico, surge quando há 

algo estranho e inesperado, causando uma quebra no encadeamento discursivo. De acordo com 

Berger (1992: 3), a incongruência pode ser identificada quando há uma ruptura no diálogo, ou 

seja, uma distância entre o que é dito e o que é feito e o que isso significa em função do contexto, 

da situação, entre outros elementos, podendo gerar um efeito humorístico. No trabalho de Attardo, 

de 2008, um dos importantes autores no que diz respeito ao funcionamento do humor, de um 

modo geral, ela aparece ligada a algo estranho ou inesperado, que ocorre quando há uma quebra 

no encadeamento discursivo (Attardo 2008) ou quando há uma grande distância entre o que é dito 

e o que é feito. Em um trabalho mais recente do autor (Attardo 2014), a noção aparece associada 

ao conceito de surpresa: 

 

O conceito de incongruência corresponde ao de surpresa. A surpresa se concentra no aspecto 

emocional do processo, enquanto a incongruência destaca o aspecto cognitivo. Melhor dizendo, 

a incongruência é um estímulo, e a surpresa é uma resposta. Nem todos os psicólogos classificam 

a surpresa como uma emoção, uma vez que não é nem necessariamente agradável nem 

desagradável. Porém, a surpresa e a incongruência são conceitualizadas essencialmente do 

mesmo jeito.  

(Attardo 2014: 383 tradução nossa)3. 

 

O desafio é identificar e desvendar a incongruência escondida em diferentes tipos de textos 

que fazem parte do universo da criança: piadas, desenhos animados, fotos (Orekoya et al. 2014). 

Quanto mais a criança se desenvolve, mais ela é capaz de manipular mentalmente mais de duas 

categorias de variáveis ao mesmo tempo, detectar inconsistências lógicas em um conjunto de 

declarações, hipotetizar sequências lógicas de ações e antecipar futuras consequências de ações 

(Martin 2007: 241). Tal domínio lhes permite, aos poucos, desfrutar de enigmas filosóficos e 

 
poderia talvez ser considerado uma forma agressiva de ironia. Já a zombaria, tratada pelo autor em diferentes tópicos 

sobre o humor, está relacionada ao burlesco, ao escárnio, ao grotesco, à caricatura de uma pessoa, coisa ou situação 

(social, particular etc.), com inversão de ordem ou de valores (Giora e Attardo 2014). Uma discussão mais detalhada, 

a partir de um olhar dialógico-discursivo, pode ser conferida em Del Ré, Hirsch e Dodane (2018). 
3  The concept of incongruity corresponds to that of surprise. Surprise focuses on the emotional aspect of the process, 

whereas incongruity highlights the cognitive aspect. Put differently, incongruity is a stimulus, and surprise is a 

response. Not all psychologists classify surprise as an emotion, since it is neither necessarily pleasant nor unpleasant. 

However, surprise and incongruity are conceptualized essentially in the same way (Attardo 2014: 383)  
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piadas sobre o significado da vida, bem como jogar com uma variedade de estruturas de piada e 

formas. Ao longo desse percurso, três níveis de aquisição podem ser observados: em um primeiro 

momento, a criança faz uso de incongruência sem resolução; em seguida, da incongruência com 

a resolução; e, por fim, o uso do humor abstrato (Ruch 1992; Ruch e Hehl 1998; Hempelmann e 

Ruch 2005; Martin 2007: 200-205, 242). Embora o uso do humor abstrato seja o último passo, a 

resolução da incongruência é o passo mais importante, pois marca a entrada na idade adulta de 

apreciação do humor (Martin 2007). É nessa resolução que se concentrou a Teoria Geral do 

Humor Verbal (GTVH) (Suls 1972; Attardo 2001, 2008; Attardo et al. 2002; Perlmutter 2002). 

Esses autores falam de dois momentos dessa resolução: o primeiro, de estabelecimento, onde a 

incongruência surge entre dois scripts opostos (Raskin 1985); e o segundo, efetivamente da 

resolução, onde a incongruência é resolvida de forma lúdica e divertida. Trata-se de um 

mecanismo “pelo qual a incongruência da oposição ao roteiro é jogada e/ou parcialmente 

explicada” (Attardo 2008: 108). São dois tipos de mecanismos lógicos que dão suporte a essa 

incongruência (Attardo et al. 2002): aqueles baseados em relações sintagmáticas –justaposição, 

paralelismo etc.–e aqueles baseados no raciocínio– analogia, coincidência, metahumor, etc. 

Mas nem sempre a ruptura no diálogo que caracteriza essa incongruência faz rir, ou tem o 

humor como resultado. Por vezes a ruptura pode trazer o medo, a raiva, emoções negativas 

(Morreall 1982), assim é importante investigar quais incongruências resultaram em situações 

humorísticas (uma reação de prazer pelo riso), e que foram compartilhadas pela criança e pelo 

interlocutor, gerando o que consideramos um humor compartilhado (Del Ré et al. 2015, 2019), 

ou seja, queremos desvendar como funcionam essas rupturas que fazem rir. 

Ao longo das pesquisas que realizamos sobre o humor na criança (Del Ré et al. 2015, 2019, 

2020), identificamos uma série de ingredientes que parecem ser indispensáveis para que tenhamos 

como resultado um humor compartilhado. Esse percurso é constituído por diferentes ingredientes 

que vão sendo apresentados à criança, a partir da linguagem dirigida a ela, por meio de enunciados 

verbais, por gestos, risos etc., em situações rotineiras, de trocas entre os pais, a família e a criança, 

e que, acreditamos, são imprescindíveis na composição do que chamamos de humor partilhado 

no discurso da criança: a incongruência/ruptura, o recuo, o projeto de dizer/intencionalidade (isto 

é, um “querer partilhar”), a produção para o outro, o saber partilhado.  

 

 

Fonte: Del Ré et al. 2019: 44 
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Resumindo: uma ruptura é reconhecida enquanto tal pelo locutor; esse reconhecimento 

depende, de alguma forma, de um recuo, de um trabalho metacognitivo que permita ao locutor 

identificar que haveria um percurso “normal” para o discurso e que ele foi rompido. A partir 

daí deve haver por parte desse locutor um querer-partilhar (projeto de dizer/intencionalidade) 

e a verbalização desse querer para o outro/interlocutor. Finalmente, ao verbalizar, se houver 

saber partilhado, os dois vão compreender e, no caso do adulto, eventualmente, rir. No caso da 

criança acreditamos que o riso como marca do humor parece ser importante durante o processo 

de aquisição da linguagem, desta forma ela parece estar sempre presente et al. 2019: 44 

(Del Ré et al. 2019: 244).  

 

É importante dizer que não há uma progressão no contato da criança com esses ingredientes, 

tampouco consideramos que eles estejam ligados a diferentes faixas etárias. São as diferentes 

situações linguageiras vivenciadas pela criança, desde o seu nascimento, que garantirão o acesso 

a esses elementos que, por sua vez, poderão se reunir –ou não– em diversos momentos de seu 

desenvolvimento linguageiro. Assim, a mesma criança que aos 2;4 anos reuniu esses ingredientes 

para produzir humor em uma determinada situação (Del Ré et al. 2019) pode, em outro momento, 

dentro de uma mesma sessão de gravação ou anos mais tarde, não partilhar de um saber com seu 

interlocutor e, portanto, nesse caso, não teremos uma situação de humor compartilhado; ou ainda, 

seu interlocutor pode não reconhecer a ruptura que ela produziu, o que também culminará em 

uma cena não humorística.  

Nesse sentido, acreditamos, que um olhar dialógico-discursivo, que propõe um diálogo entre 

a teoria bakhtiniana, bruneriana, vygostkiana (Bakhtin 1981, 1997, 2016; Medviédev 2012, 

Volóchinov 2018, 2019; Salazar Orvig 1999, 2010; Salazar Orvig et al. 2010; François 1994, 

2004, 2006; Vygotsky 2005, 2007; Bruner 2004ab; Del Ré 2014ab; Del Ré et al. 2021; Del Ré e 

Salazar Orvig 2021), com foco nos elementos multimodais (Ávila Nóbrega 2010; Cavalcante 

2016; Kendon 1988, 1996), nos permite refletir sobre todos esses ingredientes que envolvem o 

humor e, em particular, sobre o funcionamento das rupturas, a partir das quais uma cena 

humorística pode ser desencadeada. Isto porque nem todas as rupturas no diálogo fazem rir, ou 

têm o humor como resultado. 

Além de poder desencadear, como dissemos, emoções negativas (Morreal 1982), podem 

trazer enunciados argumentativos (Vieira e Del Ré 2020), assim procura-mos investigar quais 

incongruências resultam em situações humorísticas, compartilhadas por crianças brasileiras (G e 

S, entre 2;0 e 4;1 anos de idade; crianças surdas em contexto escolar, com idades entre 8 e 12 

anos) e seus interlocutores, gerando o que consideramos um humor compartilhado (Del Ré et al. 

2015, 2019). 

Trata-se, portanto, de trazer novos dados para discutir, colocando uma lupa sobre eles, 

revendo cada um desses ingredientes, tentando harmonizá-los com a nossa perspectiva teórica de 

base bakhtiniana e, neste artigo, vamos trazer a ruptura que é o foco neste momento de nossa 

pesquisa4. 

 

 

 

 
4   Em pesquisas anteriores, pudemos mostrar a contribuição de um olhar dialógico-discursivo para os estudos sobre o 

humor na linguagem da criança, retomando, para tanto, autores que se debruçaram sobre esse tema, mas em outra 

área e/ou perspectiva teórica como McGuee (1979), Aimard (1988), Hoicka e Gattis (2014), Mireault e Reddy 

(2016), entre tantos outros. Para mais informações, cf. Del Ré 2011; Del Ré et al. 2015, 2017, 2018, 2019, 2020. 



 
133 

 

 

2. MAIS ALGUNS PONTOS DE PARTIDA 

 

Quando se pensa em humor na criança, há muitas questões a serem levadas em consideração. 

A primeira delas é o que se entende por humor infantil e como defini-lo. Em seguida, há de se 

levar em conta a dificuldade de tratar do humor junto as noções que às vezes se confundem com 

ele, tais como a ironia, o riso, o cômico, o sarcasmo etc.  
Sobre o riso, de acordo com Attardo  

 

O humor e o riso são frequentemente associados. Eles ocorrem juntos com tanta frequência que, 

de fato, parece haver uma tendência natural de considerá-los como manifestações de um único 

fenômeno. Sua associação, no entanto, está longe de ser completa. É bem possível experimentar 

o humor sem rir e, inversamente, o riso geralmente ocorre em situações desprovidas de humor 

[...] A atenção é então dada à questão de por que as pessoas riem, tanto na presença de humor 

quanto na ausência dele.  

(Chafe 2014: 436, tradução nossa)5 

 

Apesar da constatação de que podemos ter humor sem riso nas interações entre adultos, no 

processo de aquisição da linguagem, acreditamos que o riso é um indício multimodal fundamental 

para a compreensão de enunciados ou situações humorísticas pela criança; mais tarde, quando 

esse fenômeno estiver um pouco mais “estabilizado” em sua linguagem, por assim dizer, ele 

poderá ou não estar presente. Se perguntarmos aos pais de uma criança se o(a) filho(a) deles faz 

humor, em geral eles vão tentar resgatar algo que a criança tenha dito ou feito que fez as pessoas 

rirem. Assim parece que, no senso comum, o riso é algo que está diretamente associado ao humor 

na fala da criança. E, supondo que haja de fato essa relação estreita, a questão é: quem riu? O 

adulto riu sozinho? A criança riu sozinha? Eles riram juntos? E se um deles riu sozinho, será que 

estamos diante de uma situação de humor (compartilhado)? Mas afinal, que relação podemos 

estabelecer entre o riso e o humor? 

Um outro ponto importante a ser considerado é o fato de que a criança não ri exatamente do 

que riem os adultos. Muito do que nós, adultos, entendemos como humor e rimos está ligado a 

questões culturais, contextuais, políticas etc., e a criança ainda não está nesse universo. Seu 

universo, inicialmente, é o dos sons, das palavras, das ações. Por isso, assim que ela começa a 

produzir sons, ela se diverte brincando com eles, o mesmo com as palavras, com a nomeação de 

alguns objetos, animais etc. Em situações, em geral, que envolvem muita descontração, um clima 

em que todos se sentem à vontade uns com os outros para brincar, compartilhar, é que vamos 

encontrar o germe desse humor. Além dos jogos de sons e de palavras, entre 4 e 6 anos, a criança 

ri dos palavrões, do escatológico, dos deslocamentos do cotidiano para o imaginário e vice-versa, 

de piadas e adivinhas que ela muitas vezes cria, das transgressões ligadas à língua, daquilo que é 

improvável, que foge da “normalidade” das coisas e dos fatos, dos outros (Del Ré 2011). 

Na literatura, encontramos trabalhos que mostram que a criança de 3 meses de idade já está 

no caminho do humor (Aimard 1988; Carrausse 2009). Outros afirmam que a criança só produz 

 
5  “Humor and laughter are often associated. They occur together so often, in fact, that there is a natural tendency to 

regard them as manifestations of a single phenomenon. Their association, however, is far from complete. It is quite 

possible to experience humor without laughing and, conversely, laughter often occurs in situations that are devoid 

of humor [...] Attention is then given to the question of why people laugh, both in the presence of humor and in its 

absence.” (Chafe 2014: 436) 
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humor a partir dos 4 anos de idade (Bariaud 1983) ou ainda que a compreensão de enunciados 

irônicos é uma competência que aparece relativamente tarde, aos 5-6 anos (Angeleri e Airenti 

2014). Já segundo Garitte (2005), uma forma de humor escatológico está presente no discurso da 

criança entre 2 e 3 anos de idade e em um estudo desenvolvido por Hoicka (2014) em crianças, 

separadas por faixas de idade –de 15-21; de 16-20; e de 20-24 meses–, constatou-se, tanto para a 

compreensão do humor como para a produção de discursos e ações humorísticas, que é necessário, 

primeiramente, o desenvolvimento pleno das habilidades pragmáticas. O que se nota na 

convivência com crianças é que, em muitas situações, elas dizem coisas engraçadas e riem disso 

desde muito cedo. As pesquisas que desenvolvemos até o momento, com diferentes colaborações 

de pesquisadores brasileiros e franceses (Del Ré et al. 2015, 2019, 2020), nos fizeram avançar 

bastante em algumas dessas questões e ratificaram essa observação inicial de uma precocidade 

nas produções de humor por crianças pequenas. 

Aos 5 meses de idade, vemos G um menino brasileiro, na interação com seus pais, aprender 

do que se ri naquela família, no momento em que sua mãe lhe apresenta, pela primeira vez, uma 

banana que aos poucos vai sendo degustada. As muitas caretas, por parte do menino, 

desencadeiam o riso dos pais e, aos poucos, percebemos como esse riso vai se tornando parte de 

seu cotidiano (Del Ré et al. 2019). Aos 2;11 anos, temos o primeiro enunciado irônico de G com 

o pai, que, aliás, é bastante irônico e zombador na interação com a criança. Assim, não por acaso, 

aos 3;6 anos, G zomba de seu pai, usando uma frase (“o que o que o que o que, rapaz”) que ele 

costuma ouvir dele, na tentativa de desviar o foco do pai que quer que ele guarde os brinquedos 

e, de certa forma, escapar de uma possível bronca que o pai estava na iminência de dar (Del Ré 

et al. 2019). 

A análise desses e de outros dados nos permitiram identificar a existência de um caminho 

que vai da diversão partilhada até o humor (compartilhado) propriamente dito (Del Ré et al. 2019, 

2020). E tudo começa no seio familiar, portanto, quanto mais os pais fazem humor, mais a criança 

“vai beber dessa fonte”, mais ela vai se inspirar nesse modelo e levar esse recurso para a sua 

própria linguagem. Afinal não é do dia para a noite que ela começa a entender e a dizer coisas 

engraçadas e parece haver por trás dessas produções um mecanismo relativamente sofisticado em 

termos de linguagem (ruptura, recuo, saber-partilhado, projeto de dizer, produção para o outro, 

como apontam Del Ré et al., 2019), que envolvem não apenas o vocal, mas outros elementos 

multimodais como a prosódia, o riso, o olhar, o corpo (Del Ré et al. 2017). Assim, acreditamos 

que o humor na criança possa ser entendido/definido como sendo o resultado da combinação 

desses ingredientes que vão sendo apresentados à criança, desde que ela nasce, construídos na 

relação com o outro, por meio das diversas situações linguageiras das quais ela participa, 

sobretudo com a sua família.  

Pelo gênero discursivo (Bakhtin 2016), por meio do qual as crianças entram na língua de sua 

comunidade (Salazar Orvig 2010), e pelo formato (Bruner 2004ab), isto é, pelas diferentes 

situações rotinizadas das quais elas participam ao longo de seu desenvolvimento linguageiro, as 

crianças vão aprendendo a como se valer dessas pistas multimodais até produzirem o que 

chamamos de humor partilhado com o outro. Por essa razão, no início desse percurso, o riso 

parece ter um papel fundamental, porque é ele que fornece um indício para a criança desse humor. 

Quando finalmente o humor passa a fazer parte do discurso da criança, ela pode deixar de fazer 

uso dele, ou não. E é por isso que esse elemento multimodal serve como uma espécie de guia 

metodológico inicial, nos ajudando na seleção das cenas que serão analisadas. De qualquer forma, 

tanto esses ingredientes quanto os elementos multimodais que ajudam a compor o humor ainda 

necessitam ser mais explorados no que se refere ao aspecto teórico-metodológico.  
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Diante desse cenário, é muito delicado determinar uma idade em que a criança vai entender 

ou produzir este ou aquele tipo de humor, pois muito dessa produção e compreensão infantil está 

ligada, inicialmente, como dissemos, a essa microcultura familiar. Poderíamos pensar, então, que 

estaria nessa sofisticação que envolve o discurso humorístico a explicação para o fato de algumas 

crianças/pessoas não conseguirem entender esse humor ou produzi-lo, como no caso de sujeitos 

com alguns graus de autismo? (Lyons et al. 2004; Reddy et al. 2001). Mas o que esses estudos 

estão considerando como humor? E se olharmos para o percurso e para os ingredientes que 

compõem o que nós, desse ponto de vista dialógico-discursivo, chamamos de humor, teremos os 

mesmos resultados? 

Outra constatação a que chegamos em nossas pesquisas, em que acompanhamos crianças 

(brasileiras e francesas) desde o nascimento até os 7 anos de idade, foi a de que, aos 2 anos, 

algumas delas já construíam frases longas, tinham uma linguagem muito desenvolvida para a 

idade, mas brincavam pouco com as palavras, riam pouco das situações. E, ao contrário, muitas 

crianças com a linguagem teoricamente “menos desenvolvida”, com poucas produções verbais, 

tinham uma riqueza de produções humorísticas, produziam mais enunciados humorísticos e 

pareciam se divertir mais nas situações de interação. Então, nesse caso, poder-se-ia pensar em 

uma relação entre desenvolvimento linguageiro típico, não-típico e humor? De que natureza? 

Diante desse panorama de tantas descobertas, mas ainda de questões a serem respondidas, é 

que seguimos buscando desvendar o funcionamento do humor no discurso da criança e revisitando 

alguns pressupostos teóricos, em um percurso que vai de um divertimento partilhado à produção 

de humor, confrontando-os a novos dados, na busca por uma maior harmonia com a perspectiva 

teórica dialógica-discursiva que nos serve de base para o estudo da linguagem da criança (Del Ré 

et al. 2014ab, Del Ré et al. 2021). 

Vale dizer que essa revisitação nos permitiu atribuir um outro olhar para a análise dos dados 

(G, S, 1;8 a 7 anos), o bakhtiniano, decorrente de releituras de obras importantes de autores que 

nos servem de base (Bakhtin 1997, 2016, 1981; Medviédev 2012, Volóchinov 2018, 2019; 

Salazar-Orvig 1999, 2010; Salazar-Orvig et al. 2010; François 1994, 2004, 2006; Vygotsky 2005, 

2007; Bruner 2004ab) e do qual destacamos alguns dos pressupostos teóricos fundamentais tais 

como “acabamento”, “gênero do discurso”, “projeto de dizer”, “outro”, “presumido, “diálogo”, 

“(im)previsibilidade do discurso”, “memória discursiva”, “encadeamento de enunciados”, em 

comunhão com uma perspectiva multimodal (Ávila Nóbrega 2010; Cavalcante 2016; Kendon 

1996, entre outros).  

 

 

 

3. A TEORIA E UM RETORNO AOS DADOS 

 

Antes de trazermos alguns fatos de linguagem para análise, enfatizamos que não se trata, 

neste texto, de tecer comparações entre as crianças, mas, sim, ilustrar algumas noções teóricas 

desenvolvidas até o momento pelo grupo e refletir sobre como, e se, essas noções e categorias de 

análise podem ser aplicadas em diferentes contextos discursivos. Nesse sentido, o fato de termos 

diferentes populações reforça o argumento de que, independentemente do sujeito, estamos diante 

de um ingrediente que tem o mesmo modo de funcionamento, ainda que em aportes e contextos 

distintos, com diferentes efeitos. Tal tratamento qualitativo dos dados vai ao encontro de nossa 

perspectiva teórica, pois valoriza a singularidade das produções. Metodologicamente, um trabalho 

dessa natureza, apesar das críticas que ele possa sofrer baseadas no senso comum de que dados 
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quantitativos poderiam ser mais reconhecidos, acreditamos que seja possível chegar-se a 

generalizações de resultados (generalização argumentativa), a partir do momento em que 

trazemos à tona justamente essas singularidades (Sato et al. 2007; Valsiner 2005, 2006; Günther 

2006), a partir de populações diferentes, no caso, ouvintes e surdas. As diferenças colocam nossas 

hipóteses à prova: se uma teoria funciona mesmo nas diferenças, então ela pode ser validada. 
Dito isto, traremos dados de duas crianças ouvintes, G e S, gravadas em contexto familiar, e 

de cinco crianças surdas, com idades entre 8 e 12 anos, gravadas em contexto escolar. Os dados 

de G e S fazem parte do banco de dados do grupo NALingua-CNpq (Del Ré et al. 2016), foram 

transcritos no formato CHAT e estão sendo alinhados graças ao programa CLAN do projeto 

CHILDES 6  (MacWhinney 2000). Adotamos o programa CLAN como ferramenta para as 

pesquisas que envolvem a análise de corpus, visto que ele permite a transcrição dos dados 

provenientes da fala infantil com maior fidelidade, viabilizando a análise da fala em contexto (a 

partir da transcrição é possível acessar o vídeo ou áudio do enunciado analisado), entre outros 

recursos importantes (Del Ré 2014ab; Del Ré et al. 2012). Além disso, trata-se de um programa 

utilizado pelos grupos de pesquisa (nacionais e internacionais) com os quais dialogamos. Para 

esta publicação, selecionamos os dados dessas crianças, entre 2;0 a 4;1 anos, buscando situações 

nas quais elas produziam ou compartilhavam o riso, sorrisos etc. com o adulto, analisando, 

portanto, o funcionamento dos ingredientes humorísticos já citados para a produção de uma cena 

humorística. Essas crianças, ouvintes, foram gravadas em contextos naturais de interação entre o 

pai, a mãe, a babá, os avós e outros interactantes. Além desses dados, buscando, como 

mencionamos, olhar para diferentes contextos discursivos, selecionamos os dados de cinco 

crianças surdas, que têm entre 8 e 12 anos, que estudam em uma escola não seriada para alunos 

surdos de Canoas (Rio Grande do Sul, Brasil) e que interagiram em língua de sinais ao longo de 

cinco oficinas, ministradas em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Tais dados foram coletados 

por ocasião do Projeto FAURGS-UFRGS, 2019-2020, em conjunto com a estudante de 

Fonoaudiologia Sofia Hein, e também pertencem ao corpus do grupo NALingua-CNPq. As 

sessões foram gravadas durante uma hora e estão sendo transcritas no ELAN 7 , devido à 

especificidade da língua de sinais, conforme detalhamento a ser dado a seguir. É importante 

destacar que todas as crianças analisadas são filhas de pais ouvintes, e algumas usam implante 

coclear; muitas delas não falam em Libras em seus lares, o que evidencia a importância da escola 

no processo de aquisição da língua de sinais para essas crianças8. 

A Libras, é utilizada pela comunidade surda no Brasil9 e, diferentemente do português, que 

é uma língua de modalidade oral-auditiva cuja produção mobiliza a voz, é uma língua 

visuoespacial cuja produção (estrutura e organização gramatical) ocorre por meio de movimentos, 

configuração de mão, expressões faciais.  

 

 
6  Para mais informações sobre o programa, acesse https://childes.talkbank.org/ . 
7  Para mais informações sobre o programa, acesse https://archive.mpi.nl/tla/elan . 
8  Trazer os dados de crianças surdas com idades entre 8 e 12 anos justifica-se pelo fato de essas crianças estarem 

adquirindo e aprofundando os conhecimentos a respeito da língua de sinais na escola, uma vez que vêm de lares 

ouvintes, mas se comunicam o tempo todo em Libras, que é a primeira língua desses estudantes. A escola, como 

dissemos, é não-seriada e divide as turmas por níveis de conhecimento, sendo essas crianças pertencentes, portanto, 

à mesma turma. É importante enfatizar, como já mencionamos, que não pretendemos comparar as crianças, mas 

mostrar os modos de funcionamento do humor a partir desse elemento “incongruência” na fala de crianças que fazem 

uso de línguas distintas, verificando se e como os ingredientes se engendram nas cenas humorísticas selecionadas. 
9  Não há apenas uma Língua de Sinais no Brasil. No entanto, a Libras é a língua mais utilizada pela comunidade surda  

no território nacional. 

https://childes.talkbank.org/
https://archive.mpi.nl/tla/elan
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[...] ou seja, a realização dessas línguas [línguas de sinais] não é estabelecida através dos canais 

oral-auditivos, mas através da visão e da utilização do espaço. A diferença de modalidade 

determina o uso de mecanismos sintáticos especialmente diferentes dos utilizados nas línguas 

orais. As línguas de sinais são sistemas linguísticos independentes dos sistemas das línguas orais.  

(Quadros 1997: 46-47) 

 

Trata-se de uma informação relevante ao pensarmos na produção de enunciados humorísticos 

pelas crianças surdas, considerando que essas produções estão (ou podem estar) relacionadas à 

língua e/ou à cultura surda.  

 

A modalidade funciona assim como uma ferramenta de expressão, bem como um tópico. Pode-

se sugerir que sua modalidade oferece um outro tipo de expressão. Como Vojtechovský aponta, 

o humor surdo é distinto em seu “exagero, uso máximo do espaço de sinalização, atraso 

intencional ou sinalização ‘para trás’, etc.” (ver Vojtechovský, 2011: 87). De acordo com Sutton-

Spence e Donna Jo Napoli (2012: 311-312), esses também motivam o conteúdo de piadas surdas, 

humor e anedotas, muitas vezes aplicando o motivo do meio visual linguístico específico. A 

experiência visual e a comunicação linguística baseada no visual são duas das facetas cruciais 

da cultura surda10.  

(Perez e Kimkova 2016: 109, tradução nossa) 

 

Há, portanto, algumas características linguísticas particulares nas produções enunciativas 

humorísticas dos surdos, como os movimentos mais expressivos, expressões faciais mais 

exageradas, sinais produzidos com maior utilização do espaço etc. De acordo com Sutton-Spence 

(2021: 195), “No humor visual, a Libras e os gestos se encontram e trabalham em conjunto. Os 

elementos da Libras, tais como classificadores e incorporação com expressão facial e outros não 

manuais exagerados criam o efeito humorístico das cenas”. Dessa forma, pelo fato de os surdos 

também estarem inseridos na cultura ouvinte, muitos aspectos são similares ao olharmos para o 

funcionamento do humor. Podemos encontrar muitos aspectos da macrocultura social e da 

microcultura familiar dessas crianças nos episódios humorísticos analisados. No entanto, devido 

à materialidade distinta das línguas orais e de sinais, observamos que a criança surda, usuária da 

Libras, lança mão de elementos intrínsecos gramaticalmente a essa língua em suas produções 

humorísticas, tais como expressões faciais e corporais exagerados, gestos expansivos, 

movimentos corporais, etc. 

Mas, não é apenas isso. Há uma cultura surda, uma forma de olhar o mundo, que é diferente 

da cultura ouvinte. Esse fato é corroborado por Duarte (2011), que, ao comparar a compreensão 

de situações humorísticas de crianças ouvintes e surdas ao assistirem filmes infantis de humor, 

destacou que essa compreensão está atrelada à especificidade das línguas de sinais e da cultura 

 
10 “The modality thus functions as a tool of expression as well as a topic. It might be suggested that its modality offers 

another type of expression. As Vojtechovský points out, Deaf humour is distinctive in its “exaggeration, maximal 

use of the signing space, intentional ‘late’ or ‘backwards’ signinG etc.” (see Vojtechovský, 2011: 87). According to 

Sutton-Spence and Donna Jo Napoli (2012: 311-312), these also motivate the content of Deaf jokes, wit and 

humorous anecdotes, often applying the motif of visual linguistic medium specifics. The visual experience and 

visually based linguistic communication are two of the crucial facets of Deaf culture. Introducing them via humour, 

its members are able to share a different experience.”  (Perez e Kimkova 2016: 109). 



 
138 

 

 

surda, uma vez que a criança ouvinte mobiliza as informações sonoras para sua construção de 

sentido e a criança surda utiliza elementos espaciais e visuais. 

O que se verifica é que, nem sempre, os surdos riem da mesma coisa que os ouvintes, pois o 

humor, como já afirmamos, para produção e compreensão, requer uma retomada de um horizonte 

social - imediato e mais amplo (Duarte 2011). Desse modo, trazemos os dados de crianças surdas 

com o objetivo de verificarmos o papel da incongruência no funcionamento do humor em crianças 

adquirindo línguas distintas, observando como ela se constitui nessas línguas e como os 

ingredientes são mobilizados nas produções infantis que são produzidas em Libras. 

Feitos todos esses esclarecimentos, traremos os pressupostos anteriormente citados a partir 

de três cenas do corpus, uma de G (4;1 anos), uma das crianças em sala de aula, e outra de S (3,5 

anos), iniciando a revisitação que envolve esse círculo entre teoria e dado e o aprimoramento dos 

ingredientes: 

 
Cena 2: “Sacanada” 

 

O apartamento de G, 4;1 anos, que tem uma sacada, havia sido reformado há pouco tempo. E a 

observadora pergunta sobre o que aconteceu no espaço: 

 

Obs :  o que tem diferente na tua casa, Gu? Tá diferente de quando você saiu? 

Pai:  o que que fizeram na tua casa? 

G:  ih... 

Pai:  hum? 

G:  "sacanada" (rindo) 

Pai:  não, re-for […] (em tom sério) 

G:  mou 

 

Nesse dado, temos a presença inquestionável de uma ruptura: uma quebra na relativa 

previsibilidade de encadeamentos possíveis destes enunciados. A pergunta feita pela observadora 

pressupõe uma resposta esperada por ela. Esse fato é corroborado pela fala do pai: a palavra 

esperada por ele era “reforma”. Temos, assim, uma certa previsibilidade de resposta, duplamente 

rompida pela produção do G, que além de não enunciar a palavra esperada, produz algo 

semelhante a um jogo de palavras (sacada(?)/sacanagem(?)/sacanada). O fato é que essa produção 

da criança não encontra eco na fala do pai: não há, por parte dele, um “acabamento” para o 

possível efeito humorístico desse enunciado. 

Esse é um ponto crucial da cena, pois evidencia o fato de que o humor, para que seja 

compartilhado, depende de um certo acabamento dado ao enunciado pelo outro. A noção de 

acabamento é trazida por Bakhtin e o Círculo, especialmente no texto “Gêneros do discurso”. 

Todo enunciado é uma resposta e pressupõe uma resposta. Essa resposta, dada pelo outro, é o que 

dá acabamento ao enunciado, posiciona-o dialogicamente. Por isso, dizemos que o humor 

compartilhado está em quem o produz, mas também em quem a ele responde. O pai, portanto, 

não dá esse acabamento, não vê nessa ruptura sua potencialidade humorística.  

Um segundo ponto é que a produção do humor pressupõe um projeto de dizer. Ainda que 

seja muito difícil dizer sobre a “intenção” de um sujeito ao enunciar (temos acesso à materialidade 

do enunciado, sua produção em palavras e elementos multimodais que o compõem, mas não 
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àquilo que antecede essa materialidade), é inegável que toda produção verbal é, na verdade, a 

manifestação de uma intenção de produzir sentido para o outro, o que Bakhtin e o Círculo 

nomeiam “projeto de dizer”. Esse “projeto de dizer” se realiza a partir da produção do enunciado 

em determinado gênero discursivo (o gênero posiciona os sujeitos discursivamente). No caso da 

produção do humor, algumas pistas, sobretudo multimodais, nos permitem inferir sobre um 

projeto que inclui “fazer o outro rir”, “provocar uma ruptura no discurso” ou “quebrar certa 

tensão” etc. Nesse sentido, considerar essas “pistas” nos ajudam, enquanto analistas, a 

compreender como a criança, antes alheia aos efeitos dos seus enunciados disruptivos, passa a 

percebê-los como provocadores de um determinado efeito de sentido. 

Nessa cena, especificamente, não encontramos nenhuma pista multimodal que aponte para 

um projeto de dizer da criança no sentido da produção do humor ou da própria ruptura. O que 

temos é uma ruptura ocasionada por um jogo de palavras no discurso que, apesar do potencial 

para causar um efeito "engraçado", não produz o humor compartilhado, já que o pai 

imediatamente corrige a criança, em um tom sério. Tal fato corrobora com a nossa tese de que a 

ruptura, por si só, não é um elemento suficiente para produzir situações humorísticas e que o êxito 

de seu funcionamento humorístico necessita de outros elementos, outros ingredientes. 

 

Cena 3: “Máscaras” 

 

As crianças estão em sala de aula, fazendo máscaras e desenhos junto com a ministrante da 

oficina: 

  

 

                                

 

 

 
 

 

 

 

Imagem 2: ela observa o desenho e diz 

(em Libras) para que era uma mulher 

que ele desenhava, pois tinha cabelo 

comprido (rindo). Ele olha para ela, ri 

e continua desenhando. 

 

 

Imagem 1: Na situação, as duas 

crianças - à esquerda - conversam sobre 

o desenho que o menino está fazendo. 

A menina balança a cabeça 

negativamente, reprovando o desenho; 

ele olha para ela e continua desenhando. 
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Trouxemos esse exemplo para refletir sobre como os ingredientes aparecem nos dados de 

crianças adquirindo qualquer língua, conforme já discutimos em trabalhos anteriores (Del Ré et 

al. 2015, 2019), como é o caso da Libras. Um dos aspectos que podemos destacar desta cena é a 

conivência existente entre as duas crianças, que partilham a atenção para o mesmo objeto (atenção 

conjunta) nessa cena discursiva. Eles estão desenhando máscaras em papel sulfite e a ministrante 

da oficina havia solicitado que desenhassem os rostos baseando-se em alguém que eles 

conheciam; o menino, então, informa que está desenhando o pai. Pouco tempo depois, a menina, 

quando olha o desenho e retoma a informação de que seria o pai do amigo, começa a balançar a 

cabeça negativamente, uma vez que, para ela, a figura parecia uma mulher, pois tinha cabelo 

comprido – ela sinaliza essa informação ao amigo. Em um primeiro momento, ele não responde 

a essa reprovação, apenas ri, olha para ela e volta a desenhar. No entanto, a partir da insistência 

da amiga, ele produz o enunciado, que gera uma incongruência/ruptura, trazendo uma outra 

perspectiva: “é que ele faz ‘hum’ (levanta as mãos na altura da cabeça, com as palmas das mãos 

abertas, mostrando que os cabelos estão levantados, abre bem a boca e depois ri). E depois sinaliza 

que é um gato que levou um susto.  

Destacamos, primeiramente, que os elementos multimodais, como o olhar, o riso, o balançar 

de cabeça, são fundamentais para a construção de sentidos dos interlocutores de toda a cena 

discursiva. Os movimentos corporais utilizados pelo menino ao produzir o enunciado 

incongruente, em conjunto com os sinais da Libras, auxiliam na produção de sentido, na 

compreensão ativa por parte dos interlocutores de seu projeto de dizer, fazendo com que todos 

riam. Percebe-se, nessa cena, que o exagero nos sinais “hum” - mostrando que o cabelo está em 

pé, com expressões faciais que produzem esse efeito de sentido - “gato” e “susto” corrobora com 

a produção de sentido e torna a cena mais humorística, permitindo que os interactantes 

compreendam seu projeto de dizer. 

Há, ademais, uma retomada de ambos sobre os enunciados já-ditos e que circulam, tais como 

“ser homem”, “pai”, “ser mulher” etc., que fazem parte, de algum modo, da (micro e macro) 

cultura dessas crianças. Observamos, portanto, alguns presumidos nessa cena. Esse fato parece 

ser importante, pois há uma memória discursiva que, nesse caso, leva a criança a zombar do 

desenho do amigo e, também, faz com que ele ressignifique seu desenho para ela – ao dizer que 

é um gato, que levou um susto etc.  

Imagem 3: Ela olha para o desenho do amigo e 

solta uma gargalhada; ele olha para ela e diz (em 

Libras): NÃO, É QUE ELE FAZ “HUM” 

(levanta as mãos na altura da cabeça, com as 

palmas das mãos abertas, mostrando que os 

cabelos estão levantados, abre bem a boca e 

depois ri). Na sequência sinaliza: UM GATO! 

SUSTO! 

Todos na cena riem da situação, inclusive a 

professora da sala e a ministrante da oficina. 

Ao final da cena, a amiga balança novamente a 

cabeça, reprovando a justificativa do amigo. 
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Para Volóchinov (2018), todo enunciado está sempre em relação ao outro e aos discursos 

anteriores:  

 
Esse discurso verbal [enunciado] é inevitavelmente orientado para discursos anteriores tanto do 

próprio autor quanto de outros, realizados na mesma esfera: responde, refuta ou confirma algo, 

antecipa as respostas e críticas possíveis, busca apoio e assim por diante. 

(Volóchinov 2018: 219) 

 

Há, portanto, um acabamento dado pelos interactantes, que percebem o projeto de dizer um 

do outro, respondendo-se mutuamente, a partir de orientação avaliativa. Conforme o autor, “Não 

existe um enunciado sem avaliação. Todo enunciado é antes de tudo uma orientação avaliativa. 

Por isso, em um enunciado vivo, cada elemento não só significa, mas também avalia.” 

(Volóchinov 2018: 236) 

Notamos, ademais, um reconhecimento por parte de ambas as crianças da ruptura gerada a 

partir da produção do estudante, que rompe com o que se esperava que ele dissesse sobre o 

desenho e/ou sobre o pai. Essa incongruência gera o riso nos interlocutores (e naqueles que estão 

na sala de aula), quebrando com a expectativa e com uma possível tensão com a colega de turma, 

que zombava de seu desenho. 

 

Cena 4: “Debaixo da água” 

 

Nesta cena, S (3;5) estava brincando de massinha e começou a colocar o dedo na boca e, ao 

mesmo tempo, beber água de sua garrafa. A observadora percebe e chama a atenção da criança 

e a mãe imediatamente intervém, brava com a menina por ela ter colocado o dedo sujo de 

massinha na boca. É importante relatar que momentos antes, a criança já havia sido repreendida 

diversas vezes pela mãe por colocar a mão suja de massinha na boca. 

 
Obs:  S, o que você está fazendo, S?  

Mãe:  S::: tira da [pausa] ah então tá [pausa] então você não (es)tá me ouvindo né?  

  [brava] 

S:  não:::: eu não (es)to(u) [paus] [aponta com o dedo indicador para o teto] eu 

(es)to(u) pondo o dedo. 

Mãe:  então, o dedo (es)tava onde até agora? 

S:  xx embaixo da água [olha para a Obs e sorri].  

Mãe:  ah tá, embaixo da água . 

[Obs ri]. 

 

Outro fator importante para o funcionamento do “humor compartilhado” é aquilo que é 

presumido pelos interlocutores: são os fatores sócio-culturais por eles compartilhados e que vão 

significar de formas diferentes. Nesse sentido, haveria um conjunto de presumidos que fazem 

parte da cultura de um povo (esfera mais ampla, que pode ser entendida como macrocultura) e 

um conjunto de presumidos que são compartilhados em uma esfera mais específica, a esfera 

familiar (que pode ser entendida como microcultura). A família atualiza aspectos culturais e isso 
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se torna prática discursiva recorrente naquela família, os enunciados que circulam na esfera 

privada podem ou não ser projetados para outras esferas. A cultura (macro e micro) vai fornecer 

ao indivíduo informações acerca de respostas possíveis e/ou esperadas para certos enunciados, 

acerca de formatos que estruturam a interação entre mãe/criança (e entre os sujeitos), como pontua 

Bruner (1984), e acerca do que se pode rir ou não. A cultura (macro e micro) dá aos sujeitos, 

segundo Bakhtin e o Círculo, um “horizonte discursivo” (Bakhtin 1981; Volóchinov 2019). Os 

presumidos, assim como o caráter dialógico dos enunciados e a relativa estabilidade que 

caracteriza os gêneros do discurso (e os formatos, que a eles relacionamos), permitem que haja 

uma certa estabilidade (ou previsibilidade) no encadeamento dos enunciados. Justamente porque 

há algo previsível, é possível identificar quando ocorre uma ruptura, uma incongruência - e essa 

incongruência é um dos ingredientes do humor. 

Essa cena de S com a mãe e a observadora exemplifica esse fato. Na filmagem, alguns 

minutos antes, a mãe e a observadora estavam provocando a criança, enquanto ela colocava a mão 

suja de massinha em sua boca, dizendo que S era bebê e que só criancinha colocava a mão suja 

na boca. Nessa família, provocar a criança é algo frequente e os enunciados irônicos, de zombaria 

com a criança fazem parte dessa esfera familiar. Na sequência, como mostra a transcrição acima, 

S bebe água de sua garrafinha e, depois, coloca o dedo indicador na boca. Quando questionada 

pela observadora sobre o que ela estaria fazendo, a mãe, em tom de repreensão, diz “tira da…” 

“você não (es)tá me ouvindo né?”, “o dedo (es)tava onde até agora?”. Nesse momento, a criança 

tira o dedo da boca, aponta para o teto e responde “não::: eu não (es)to(u)” “eu (es)to(u) pondo o 

dedo” “debaixo da água”..  

Além disso, o conceito de diálogo (ou de dialogismo), tal qual proposto por Bakhtin e o 

Círculo (Volóchinov 2018, 2019; Bakhtin 2016), nos ajuda a entender o que se passa nesse 

exemplo. O diálogo pode ser entendido em dois níveis: o que chamamos de dialogal, pois 

pressupõe ao menos dois sujeitos que interagem face a face; e o que Bakhtin e o Círculo entendem 

como dialógico, isto é, a relação sempre existente entre os enunciados no fio na história. Assim, 

o diálogo presentifica discursos, tanto na produção do adulto quanto na da criança, e em muito 

casos, a ruptura e a incongruência são, na verdade, a retomada de encadeamentos de enunciados 

possíveis porque verbalizados em outro tempo/espaço, porém não previstos no curso da interação 

face a face.  

Nesse episódio de S, observamos uma ruptura que advém da resposta da criança (o que era 

esperado que ela respondesse versus o que foi efetivamente dito). Ao responder à pergunta da 

mãe (“o dedo (es)tava onde até agora?”), S responde, também, a enunciados precedentes (uma 

memória discursiva que traz ecos da fala da mãe - que, por sua vez, traz ecos de discursos que 

circulam na nossa sociedade sobre higiene, sobre não colocar a mão na boca, ou sobre lavar as 

mãos antes de colocá-las na boca, ou, ainda, que criança grande não coloca a mão suja na boca...), 

afirmando “embaixo da água”. Com isso, a criança rompe com a previsibilidade da resposta. 

O outro, a quem a criança responde, não é apenas o outro empírico (a mãe e a observadora, 

ali presentes), mas o outro do discurso, da memória, dos enunciados que sustentam o que se diz 

(o que se faz) e o que não se diz (e o que não se faz) naquela cultura, naquela família.  

Além disso, o acabamento dado pelo outro (a mãe) a esse enunciado de S. é diferente daquele 

dado pelo pai de G à expressão “sacanada”. Se naquele excerto a produção disruptiva da criança 

não traz para a interação um novo foco de atenção conjunta (a imprevisibilidade do enunciado 

“sacanada” não faz com que o pai abra mão da resposta que esperava “re… forma”), na cena de 

S vemos outra coisa acontecendo: identificamos uma previsibilidade do discurso, seguida por uma 

ruptura quando o enunciado da criança produz uma bifurcação, uma incongruência (que pode ser 
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entendida como uma mudança na “rota” prevista), levando a um novo foco de atenção conjunta 

no discurso (a interpretação do outro produz engajamento, conivência).  

Também diferente do primeiro dado, a ruptura provocada pelo enunciado de S vem 

acompanhada de um riso da criança, um elemento multimodal importante para compreendermos 

o projeto de dizer da criança para fugir da bronca da mãe. Outros elementos multimodais 

transparecem nessa cena para que possamos compreender o todo discursivo: o olhar para a mãe e 

para a tia, o gesto de distanciar o dedo de si e apontá-lo para o teto, a expressão facial (com o riso) 

ao responder que o dedo estava embaixo d’água. 

Podemos então retomar a noção de incongruência e propor uma releitura a partir de um olhar 

dialógico - discursivo. A primeira questão é a ruptura que acontece no discurso a partir de uma 

relação entre o que é esperado versus o que não é esperado que se enuncie, que rompe com o que 

é previsto discursivamente. Mas, não é apenas isso. Para que seja possível compreender essa 

ruptura, é necessário associá-la a outros conceitos teóricos, ou seja, o contexto social e histórico-

ideológico, as vozes sociais, os discursos mobilizados (memória discursiva), o encadeamento de 

enunciados (que surge a partir da relação com/entre outros discursos), os elementos multimodais 

‒os quais, acreditamos, também compõem o sentido do enunciado e podem nos dar indícios de 

um projeto de dizer da criança‒ se humorístico ou não, por exemplo. Para que a criança produza 

ou perceba uma situação humorística (e para que seja possível a identificação da ruptura), é 

preciso que os participantes da situação discursiva compartilhem de um mesmo saber (saber 

partilhado), que conheçam os elementos culturais que envolvem essa produção, que haja 

conivência entre os participantes. Nesse sentido, a incongruência/ruptura parece ser, assim, como 

dissemos anteriormente, o “start” para que um dado humorístico aconteça, mas ela só terá esse 

efeito humorístico se esses ingredientes estiverem articulados.  

 

 

 

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Quando observamos a totalidade desse material (teoria e dados), entendemos que só é 

possível tratar de humor no discurso da criança e compreendê-lo se considerarmos que há um 

percurso que vai de uma diversão compartilhada ao humor ‒igualmente compartilhado: isso 

significa que, nesse corpus, pudemos constatar que o humor não “emerge” de repente no discurso 

da criança; trata-se de um caminho, não-linear‒ aliás como todo o processo que envolve a relação 

entre a criança e a linguagem, que se inicia em situações cotidianas em que essa criança é inserida 

e nas quais ela descobre do que se ri, como se divertem as pessoas daquela família que pertencem 

a uma determinada cultura (microcultura), do que se pode ou não rir no contexto da escola, até o 

momento em que ela poderá por si só criar esse tipo de situação humorística, muitas vezes, para 

escapar de uma bronca dos pais, para descontrair o ambiente, etc. Como na cena em que G traz a 

voz do pai, em uma frase muito usada por ele para zombar da criança (“o que o que o que o que 

o que, rapaz”), no momento em que esse pai, bravo, pede que G (3;5 anos) guarde todos os 

carrinhos dentro de uma caixa (Del Ré et al. 2019) e faz todos na cena rirem; ou ainda no momento 

em que S (3;5 anos), que já havia sido repreendida diversas vezes pela mãe por colocar a mão 

suja na boca, diz para ela que o dedo dela não estava na boca, estava embaixo da água (S tinha 

acabado de tomar água e, em seguida, colocou o dedo na boca), fazendo a observadora rir e 

retirando a tensão do ambiente (Gouvêa et al. 2020); ou quando a criança, ao interagir com outras 

crianças em língua de sinais, ressignifica seu desenho da figura do pai e afirma que é um gato, 
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que levou um susto, trazendo elementos verbais e multimodais que conferem um sentido 

humorístico para a cena, entre muitas outras. 
Assim, considerando a proposta teórico-metodológica à qual nos filiamos, podemos definir 

a incongruência/ruptura como uma bifurcação, uma mudança na “rota” prevista no encadeamento 

dos enunciados, levando a um novo foco de atenção conjunta no discurso. Ela acontece a partir 

de uma relação entre o que é esperado versus o que não é esperado que se enuncie, rompendo 

com o que é previsto discursivamente. Para que seja possível compreender essa ruptura, isto é, 

para que a interpretação do outro produza engajamento e conivência, instaurando o humor 

compartilhado, é necessário considerar o contexto social e histórico-ideológico, as vozes sociais, 

os discursos mobilizados (memória discursiva), o encadeamento de enunciados (que surge a partir 

da relação com/entre outros discursos) e os elementos multimodais, identificando se os 

participantes da situação discursiva compartilham de um mesmo saber (saber partilhado), que 

envolve os elementos culturais presentes nessa produção para que haja conivência entre os 

participantes. 

Até o momento, pudemos identificar as seguintes incongruências/rupturas que desenca-

dearam cenas humorísticas envolvendo a criança: deslocamento para o mundo do imaginário; o 

uso de aumentativos ou diminutivos; ligação de ordem dialógica; comparação (com personagens, 

com objetos), transgressão de uma regra social; repetição de palavras ou ações; referência a um 

objeto, que gera uma incompatibilidade de cenários; relação cultural e familiar da criança 

(Gouvêa et al. 2020: 211).  

Em relação à incongruência, foco de nossas reflexões neste texto, a análise dos dados de G e 

de S, bem como o das crianças na escola, nos mostra que esse ingrediente surge em situações 

discursivas, rompendo com aquilo que é esperado, e parece ser, assim, o "start" para que um dado 

humorístico aconteça, mas ela só terá esse efeito humorístico se todos os elementos dessa 

"engrenagem" (o acabamento do outro, a geração de um novo foco de atenção conjunta, o 

presumido partilhado e o projeto de dizer) estiverem funcionando juntos.  

Essa é, portanto, nossa proposta atual de definição de humor na criança: a combinação dos 

cinco ingredientes, iniciados por uma incongruência/ruptura no discurso e que podem ser 

compreendidos a partir de um olhar diferente daquele que foi atribuído até o momento para essas 

produções (Freud 1969; Aimard 1980; Bariaud 1983; Feuerhahn 1993; Garitte 2005; Carausse et 

al. 2009; Reddy e Mireault 2014, etc.), no caso, a partir de uma perspectiva dialógico-discursiva. 

Para o futuro, resta o desafio de verificar o que acontece em relação a essas 

incongruências/rupturas ainda em outras populações, como as crianças bilíngues, com Síndrome 

de Down, com TEA, entre outras. 
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