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Introdução
Este projeto dá continuidade a uma pesquisa mais
ampla sobre o humor na linguagem da criança (PQCNPq, Grupo NALingua, Grupo COLAJE/França).
Por meio da análise dos dados de fala de uma
criança pequena, em especial, da incongruência e a
partir de uma abordagem dialógico-discursiva (Del
Ré et al, 2014), busca-se encontrar indícios que
mostrem o discurso humorístico infantil.

Objetivo

mesmas coisas. A Tabela 1 representa o número de
vezes que a incongruência é ou não a mesma para
o adulto e a criança, o número de vezes que a
criança parece querer fazer o outro rir e se ela
compreende essa incongruência. Em muitos casos,
a criança compreende a incongruência e tem a
intencionalidade de fazer o outro rir.
Tabela 1. Análise dos dados obtidos.
DESCRIÇÃO

SIM

NÃO

Incongruência
é a mesma tanto para a criança
quanto para o adulto
Intencionalidade da criança em
fazer o outro rir

30

19

28

17

Compreensão da incongruência
pela criança

28

17

Considerando-se que a incongruência consiste em
uma ruptura no diálogo que provoca o humor
pretendemos identificar se a criança compreende
essas incongruências presentes nos enunciados
humorísticos, produzidos em situação de interação
entre S. e seus familiares. Trata-se de observar
também quais os tipos de incongruência que
compõem esse humor a fim de diferenciar as
produções humorísticas de produções de outra
natureza. Através desta pesquisa, procura-se
contribuir para a composição de um material que
mostre que o surgimento do humor na criança
acontece desde muito cedo.

Os dados de incongruência que foram produzidos
pela criança funcionaram como a forma que ela
encontrou de causar o riso no outro com quem
dialogava, como no seguinte diálogo, em que S.
estava brincando de massinha e colocou o dedo na
boca. A mãe questionou “onde estava esse dedo
antes de por na boca?” e S. responde, rindo:
“embaixo da água”, provocando o riso nos demais.

Material e Métodos

Conclusões

Através dos dados de fala pertencentes ao grupo
NALingua-CNPq (Del Ré et al, 2016) da criança S.,
de 3;2 a 4;1 anos, que foram registrados de forma
naturalística e transcritos com base nas normas
CHAT, do programa CLAN, realizou-se um trabalho
de cunho qualitativo, que analisou, ao longo de um
ano, esses dados. Ao analisar os enunciados,
procura-se, inicialmente como índice um riso, um
sorriso (que podem vir acompanhados de um olhar,
outros elementos multimodais). A partir dele, atentase para a ruptura no discurso e se essa é a mesma
para os interlocutores. Também se analisa qual
interlocutor inicia a produção de enunciados
humorísticos.

Conclui-se que o humor acontece desde muito cedo
na criança, que percebe que determinados
enunciados fazem o outro rir. Ao notar que é capaz
de ter a atenção de seu interlocutor e fazê-lo rir, a
criança passa a criar e repetir enunciados
humorísticos intencionalmente. Através dos dados
analisados foi possível afirmar que a criança, em
grande parte das incongruências, teve a intenção de
causar o riso e foi capaz de compreendê-las.
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Os resultados obtidos mostram que em muitos dos
enunciados
humorísticos
encontrados
a
incongruência é a mesma tanto para a criança,
quanto para o adulto. Mas em outros não, já que a
criança e o adulto não riem, muitas vezes, das
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