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O Dilema do Porco-Espinho: uma abordagem interacional do humor em 

relações próximas 

 
RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como foco a construção do humor na interação em encontros sociais de um 

grupo de amigos. O objetivo deste trabalho é o de explorar a complexidade e ambivalência do 

humor em relações marcadas pela proximidade e afeto. Partindo-se do pressuposto de que o 

humor conversacional é um fenômeno relacional e colaborativo que depende do 

conhecimento de normas do grupo e é gerado pela possível quebra de expectativa com relação 

a esquemas de conhecimento, buscou-se descrever como são organizadas as sequências 

humorísticas e identificar que tipos de humor emergem na conversa e que funções esse humor 

exerce no contexto em estudo. Através de uma abordagem interacional da comunicação 

humorística e das contribuições da Análise da Conversa, verificamos que as sequências 

humorísticas se constituem de outras sequências envolvendo quem caça ou deixa um gatilho 

para o humor e, em alguns casos, outros participantes que alimentam o que disparou o humor. 

Em termos de tipos de humor, foram identificados a ironia, o humor fantasioso (Hay, 2001), a 

zombaria jocosa (Haugh, 2010; Haugh e Bousfield, 2012) e o abuso jocoso (Hay, 1994; 

Haugh, 2010; Haugh e Bousfield, 2012). Com relação ao humor fantasioso, propusemos duas 

categorias: o humor fantasioso exagerado e o humor fantasioso absurdo. Ambos envolvem o 

estabelecimento conjunto de um mundo imaginário com sua própria lógica, com regras 

irracionais e absurdas que não se aplicam ao mundo real (Hay, 2001), mas o primeiro 

categoriza-se pela construção conjunta de um mundo conhecido pelos participantes, e o 

segundo de um mundo nonsense. Evidenciamos que as zombarias jocosas podem ser 

direcionadas ao self de um dos participantes do grupo ou podem ser híbridas, tendo como alvo 

o self, uma terceira pessoa, ou um objeto. Quanto às funções, destacamos o entretenimento 

como função principal do humor no grupo. Como funções secundárias, estão: i) a de guardião 

das relações interpessoais em momentos de potencial conflito, e ii) a função de ameaça às 

relações quando algum aspecto do self é considerado sagrado, isto é, inegociável como objeto 

de humor. Como conclusão, salientamos o papel do humor no reforço das relações pessoais, 

dos valores do grupo e na sacralização da amizade. 

 

Palavras-Chave: Relações próximas. Humor conversacional. Humor fantasioso. Zombaria 

Jocosa. Ironia. 

 



 

 

The Hedgehog Dilemma: an interactional approach to humor in close 

relationships 
 

ABSTRACT 

 

This research focuses on the construction of humor in interaction, in social meetings of a 

group of friends. The aim of this study is to explore the complexity and ambivalence of 

humor in relationships marked by proximity and affection. Assuming that conversational 

humor is a relational and collaborative phenomenon that depends on knowledge of group 

norms and is generated by a possible breach of expectation with respect to knowledge 

schemes, we sought to describe how humorous sequences are organized, identify what types 

of humor emerge in conversation and what functions humor plays in the context under study. 

Through an interactional approach to humorous communication and with contributions from 

Conversation Analysis, we find that humorous sequences are constituted by other sequences 

involving participants who ‘hunt’ or who leave triggers for humor and, in some cases, other 

participants who feed the one who started the humorous sequence. In terms of types of humor, 

we identified irony, fantasy humor (Hay, 2001), jocular mockery (Haugh, 2010; Haugh and 

Bousfield, 2012) and jocular abuse (Hay, 1994; Haugh, 2010; and Haugh Bousfield, 2012). 

Regarding fantasy humor, we proposed two categories: an exaggerated fantasy humor and an 

absurd fantasy humor. Both involve the joint construction of an imaginary world with its own 

logic, with irrational and absurd rules that do not apply to the real world (Hay, 2001), but the 

first one is categorized by the joint construction of a world known by the participants, and the 

second one, a nonsense world. We show that jocular mockery may be directed at the self of 

one of the group members or may be hybrid, targeting the self, a third person or an object. As 

for the functions of humor, we highlight entertainment as the main function of humor in the 

group. As secondary functions are: i) humor as the guardian of interpersonal relationships in 

moments of potential conflict, and ii) humor as threat to relations when some aspect of the 

self is considered sacred, that is, non-negotiable as an object of humor. In conclusion, we 

emphasize the role of humor in strengthening personal relationships, the values of the group 

and sanctity of friendship. 

 

Key words: Close relationships. Conversational humor. Fantasy humor. Jocular Mockery. 

Irony. 
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Introdução 
 

O dilema do porco-espinho é uma pequena narrativa apresentada por Schopenhauer 

sobre a dificuldade e os desafios subjacentes às relações de intimidade humana. No intuito de 

combater o frio de um inverno rigoroso, um grupo de porcos-espinhos precisa juntar-se para 

ficar aquecido. Porém, ao mesmo tempo em que produzem calor, acabam se ferindo 

mutuamente, por conta de seus espinhos.  

 Muitos estudos em ciências sociais se interessam por este dilema. Trata-se de uma 

narrativa que aponta, por um lado, para a natureza social do homem, da sua necessidade de 

aproximação com o outro. Mas, por outro lado, aponta também para a natureza individual do 

ser humano, que pode estar em ameaça com essa proximidade. 

 Ao considerarmos nos cenários concretos de interação da vida social, o dilema do 

porco espinho nos leva a pensar em encontros sociais entre amigos. Trata-se de um gênero 

(Lakoff, 1987) ou uma atividade (Brown e Yule, 1983) que tem como foco a relação, isto é, a 

manutenção e o gerenciamento das relações sociais. De acordo com Brown e Yule (1983), 

quando é isso o que está acontecendo numa interação, a comunicação se dá de forma 

amistosa, de modo a fazer o outro sentir-se confortável e, portanto, não ameaçado. 

 Nessa linha, encontros sociais entre amigos são, de um modo geral, voltados para a 

troca de amenidades. Foge-se de tópicos delicados, assuntos que dividam o grupo. Busca-se o 

entretenimento, o que explica a forte presença do humor nas conversas. Por ser uma estratégia 

restrita às relações de baixa distância social (Brown e Levinson, 1987 [1978]), o humor 

“azeita” os encontros, reforçando as relações interpessoais. Por outro lado, o humor pode 

afetar relações nem que seja por alguns instantes. O fazer rir envolve o rir de algo. Quando o 

objeto do riso for algo caro a quem foi colocado na “berlinda”, corre-se o risco de perder o 

amigo ou pelo menos o clima amistoso do encontro, nem que seja momentaneamente.  

 Encontros sociais entre amigos nem sempre são marcados por um monitoramento 

displicente das ações. Apesar de se esperar um controle mais frouxo acerca do que se pode ou 

não dizer/ fazer, as negociações são complexas. Um erro de cálculo interpretativo (Almeida, 

2006) acarreta um risco maior, pois um investimento afetivo está em jogo.   

Diferentemente de uma relação comercial, o ethos que se delineia entre amigos é de 

relações menos efêmeras, com intenções menos explícitas, dado o grau de compartilhamento 

de conhecimentos e valores do grupo. Nestas relações, o que está em jogo, principalmente, é o 

risco trazido quando “efeitos obtidos pela produção de enunciados podem vir acompanhados 
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de efeitos cognitivos e psicológicos (sentimento de humilhação, de irritação ou de satisfação)” 

(Searle, 1972 apud Kerbrat-Orecchioni, 2005, p.34). 

Um bom exemplo onde se vê calor e espinho através do humor é na observação do 

comportamento em adolescentes que se cumprimentam com pequenos xingamentos. 

Provocam-se sem que esses insultos sejam levados a sério. São rituais compartilhados pelos 

membros do grupo, operando como formas de endereçamento que veiculam e ratificam 

intimidade. 

Goffman (1967) dá como exemplo o relacionamento entre cunhados:  

Por mais evidente que as conotações agressivas desta forma de conduta possam ser, o 

interlocutor tem a chance de proceder como se sua honra não tivesse sido seriamente 

afetada, ou ao menos proceder como se nenhuma afronta mais séria tenha ocorrido, 

além daquelas que são aceitas por alguém com quem se permite brincar (Goffman, 

1967, p. 87 [tradução minha]).
1
  

 

Embora seja uma ameaça ao equilíbrio da relação e possa gerar agressividade, a 

zombaria entre amigos garante uma certa gratificação experimentada pelos participantes. A 

simples liberdade de se poder brincar faz com que os participantes ocupem uma posição 

privilegiada, tornando a interação mais divertida e intensa. 

 Ressalta-se, dessa forma, o prazer em estar envolvido numa atividade delicada, que 

exige cuidado e senso de limite, mas que também pode ser tratada como uma incursão bem-

vinda que se disfarça em provocação. 

 Devido à sua natureza paradoxal, acreditamos que nas relações próximas há ainda 

mais um complicador no que diz respeito ao humor. Os efeitos afetivos associados à zombaria 

entre amigos são diferentes daqueles em que o humor direciona-se a um desconhecido, ou 

mesmo uma terceira pessoa conhecida. Entre amigos, a zombaria pode tratar-se apenas da 

representação de uma zombaria, fazendo ver mais o que se espera naquele contexto do que a 

brincadeira ou ameaça em si. 

 Dadas as questões até aqui apresentadas, dados os limites do que pode ser risível, nos 

perguntamos qual o papel do humor em encontros de amigos. O objetivo maior desta pesquisa 

é o de explorar a complexidade e ambivalência do humor em relações marcadas pela 

proximidade e afeto.  

 Para alcançar esse objetivo geral, estabelecemos como objetivos intermediários:  

 

                                                 
1
 However apparent the aggressive overtones of this form of conduct may be, the recipient is given an 

opportunity of acting as if no serious affront to his honor has occurred, or at least an affront no more serious than 

that of being defined as someone with whom it is permissible to joke. (Goffman, 1967, p.87). 
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i) Examinar como o humor é construído internacionalmente; 

ii) Identificar os tipos de humor que emergem nesses encontros; 

iii) Descrever as funções do humor nas conversas.  

   

Relevância do estudo 

 

O humor tem sido objeto de interesse de estudiosos de diferentes áreas do saber. Mas 

nunca o tema tornou-se tão atual. Nos dias de hoje, a discussão sobre humor e liberdade de 

expressão entrou nas páginas de jornal
2
, nas discussões na internet, nas conversas cotidianas.  

Neste trabalho, buscamos contribuir para essa discussão, ainda que o nosso foco sejam 

os encontros sociais entre amigos. Nossa proposta é a de investigar que regras regulam o uso 

do humor nesse contexto. Em nossa análise, pretende-se examinar até que ponto o humor é 

tratado como algo sagrado, isto é, sem limites. Qualquer atributo, bem, valor do outro pode se 

tornar motivo de piada ou há limites para o riso?  

 Além da atualidade, nossa pesquisa extrapola as relações entre humor e intimidade. 

Interessa-nos não só as relações de intimidade, mas especialmente, aquelas orientadas pelo 

afeto. (c.f Pereirra e Bastos, 2002). Entendemos que essa variável tem impactos na definição 

do que se pode rir e de como fazer rir. 

 Some-se ainda o fato de que é escassa a literatura sobre humor conversacional com 

dados do português. Ao se adotar uma perspectiva interacional no tratamento do humor, 

podemos entender melhor como o fazer graça se constitui na conversa. Destacamos aqui, as 

contribuições deste trabalho para o estudo da polidez/ impolidez, não como algo dado, mas 

construído conjuntamente pelos participantes.  

 A partir dessa discussão, podemos ainda conhecer melhor o padrão de comportamento 

brasileiro reconhecido por DaMatta (1997) como o da casa, em oposição ao da rua. O estudo 

vem oferecer um recorte da sociedade brasileira, do que o grupo em foco ri, de quem ri, do 

que rejeita rir. Como lembra Possenti (2001) ao estudar piadas:  

 

Se quiser descobrir os problemas com os quais uma sociedade se debate, uma coleção 

de piadas fornecerá excelente pista: sexualidade, etnia/raça e outras diferenças, 

instituições (igreja, escola, casamento, política) morte, tudo isso está sempre presente 

nas piadas que circulam anonimamente e que são ouvidas e contadas por todo mundo 

em todo o mundo. Os antropólogos ainda não prestaram a devida atenção a esse 

                                                 
2
 Referimo-nos ao ato terrorista contra o jornal Francês Charlie Hebdo após a publicação de uma charge do 

profeta Maomé. 
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material que poderia substituir com vantagem muitas entrevistas e pesquisas 

participantes... (Possenti, 2001) 

 

 

Esta pesquisa se organiza-se da seguinte forma. No segundo capítulo, oferecemos um 

breve panorama da visão do humor na antiguidade e na modernidade, nas contribuições de 

Bergson e Freud. No terceiro capítulo, fazemos uma breve revisão da literatura sobre humor 

no que se refere aos tipos identificados. No quarto capítulo, apresentamos a abordagem 

teórica do humor nos estudos interacionais e sociopragmáticos.  No quinto capítulo, 

apresentamos os significados da amizade e da noção de amigo. No sexto capítulo, 

descrevemos os pressupostos metodológicos e nos capítulos seguintes os resultados. No 

sétimo capítulo, focalizamos a organização sequencial do humor no contexto da pesquisa. Em 

seguida, iniciamos a apresentação dos tipos de humor identificados. No oitavo capítulo, o 

humor fantasioso – exagerado e absurdo; no nono capítulo, a zombaria jocosa. No décimo 

capítulo, descrevemos as funções do humor. No último capítulo, apresentamos as 

considerações finais. 

  

 



12 

 

“O poder atura tudo, menos a gargalhada 

reveladora de que até os valores tidos como 

eternos passam, num mundo que todo dia se 

acaba um pouco. Em outras palavras, podemos 

morrer de rir!” 

(Roberto DaMatta) 

 

2. Sobre Humor e Cultura 
 

 

Muitas pesquisas procuram entender e analisar o humor enquanto fenômeno das 

interações humanas. Os interesses de pesquisa vão desde os mecanismos responsáveis pela 

produção do humor até suas funções pragmáticas e interacionais, desde o humor na Idade 

Média até os dias de hoje, na filosofia e também na área de estudos da linguagem.  

 Na Idade Média, o humor é restrito à praça pública, toda manifestação de humor é não 

oficial por conta da rigidez da ideologia cristã. Para Bakhtin, 

 

[E]ssa seriedade exclusiva da ideologia defendida pela igreja oficial trazia a 

necessidade de legalizar, fora da igreja, isto é, do culto, do rito e do cerimonial oficiais 

e canônicos, a alegria, o riso e a burla que deles haviam sido excluídos. Isso deu 

origem a formas puramente cômicas, ao lado das formas canônicas (Bakhtin, 2008, 

p.64). 

 

Havia festas para rir, ao menos uma vez por ano, numa tentativa de institucionalizar o 

riso e o cômico a favor do Estado, o que de acordo com Bakhtin, desnaturalizava o riso e o 

fazia perder seu caráter libertador e renovador. O ritual carnavalesco ou a festa dos loucos era 

um ‘culto paralelo’ permitido, de formas especificamente cômicas que gravitava em torno da 

Igreja:  

 

[Q]uase todos os ritos da festa dos loucos são degradações grotescas dos diferentes 

ritos e símbolos religiosos transpostos para o plano material e corporal: glutoneria e 

embriaguez sobre o próprio altar, gestos obscenos, desnudamento, etc.” (Bakhtin, 

2008, p.64).  

 

É daí que, tradicionalmente, na filosofia da Grécia antiga e no Renascimento, o humor 

é visto como uma segunda natureza humana “oposta à seriedade sem falha do culto e da 

concepção cristã do mundo” (Bakhtin, 2008, p.65). Trata-se de uma válvula de escape para a 

livre expressão do espírito e do corpo, onde predominam as figuras do sovina, o glutão e o 

bêbado. São esses personagens tipicamente cômicos que dão prazer a partir da sensação de 
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superioridade implícita no ato de diminuí-los, segundo a teoria da superioridade, associada a 

Aristóteles e Platão. 

 A teoria da superioridade demonstra dois processos interligados que se apresentam 

como elementos em situações de humor: a a quebra de expectativa e a ambivalência. 

 Quintiliano, ao falar de lugares de onde se extrai o riso (de nós mesmos, dos outros, ou 

das coisas cotidianas), explica que: contrariamos expectativas, por exemplo, considerando as 

palavras em sentidos supostamente diferentes daquele pretendido por quem as proferiu. É na 

quebra de expectativa possibilitada pela ambivalência dessas palavras que se abre uma 

possibilidade de humor. 

 Na época de Rabelais, importante escritor do Renascimento, fórmulas como “bosta pra 

ele” (bren pour luy) eram muito comuns, “na base desse gesto e das expressões verbais 

correspondentes encontra-se um rebaixamento topográfico literal, isto é, uma aproximação do 

‘baixo’ corporal, da zona dos órgãos genitais”. (Bakhtin, 2008, p.127). 

  No entanto, segundo Bakhtin, todos os gestos e expressões degradantes dessa natureza 

são ambivalentes pois o “baixo” corporal, é o mesmo baixo que “fecunda e dá a luz” 

(Bakhtin, 2008, p.128). 

Para Bakhtin, o realismo grotesco e suas imagens do corpo, da satisfação das 

necessidades naturais, do sexo são propositalmente distintas das imagens da vida cotidiana 

que são aceitáveis e permitidas. Trata-se de uma forma de ver essas imagens oposta às 

imagens clássicas do corpo humano limpo, “perfeito e em plena maturidade, depurado das 

escórias do nascimento e do desenvolvimento” (Bakhtin, 2008, p. 22). 

 Na Idade Média, 

[d]o nascimento à morte, estendia-se toda uma cadeia de cerimônias, de tradições, de 

costumes, de práticas – que sendo cristãs ou cristianizadas, ligavam o homem, à força, 

o prendiam, mesmo se pretendia livre. E continham, por consequência, a sua vida 

privada” (Febvre, 1970). 

 

É apenas mais tarde, no Renascimento, que o riso e o humor passam a ser percebidos 

no seu caráter positivo, ambivalente e festivo, passível tanto de expressar verdades sobre o 

mundo quanto de denunciar estas verdades. Segundo Bakhtin, o riso e o cômico viram uma 

arma – em todo o seu aspecto satírico negativo – “apontada para os vícios e mazelas da 

sociedade” (Bakhtin, 2008, p.57). 
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Para DaMatta, “o gargalhar [da Idade Média] é lapidado e toma a forma de humor, 

ironia ou sarcasmo (...) a modernidade domesticou o riso que, supomos, pode ser dirigido 

contra ou a favor de alguma coisa ou alguém” (DaMatta, 2015).  

 A partir daí, convencionou-se dizer que uma das maiores funções do humor é operar 

como uma crítica, e ser um tipo de atividade através da qual é possível denunciar 

determinadas ortodoxias e comportamentos inaceitáveis. 

  Tradicionalmente, as funções relacionadas ao humor são fixas, uma vez que não são 

entendidas a partir de uma análise do contexto em que se encontram. Muitas vezes, estas 

fixações chegam a definir ainda o gênero mais comumente associado a cada uma delas, sendo 

o humor entre as mulheres responsável por garantir a solidariedade e a intimidade do grupo e 

o entre os homens funcionando mais no âmbito do controle, podendo servir como uma forma 

de competição por status. (Crawford, 2003). 

 Da mesma forma que há, tradicionalmente, uma certa fixação com relação às funções 

do humor, também os tipos de humor são comumente classificados de modo previamente 

fixo. Fala-se em categorias como a piada, a anedota, o jogo de palavras, etc. e a tentativa é, na 

maioria das vezes, explicar ou descrever estas categorias sem levar em conta que podem ser 

fluidas ou mais específicas, dependendo do contexto e da interação em que ocorrem.   

 O final do século XIX é marcado por um interesse grande sobre o humor, mais 

precisamente sobre o riso, o cômico e o chiste. Dentre os autores que versam sobre o tema é 

importante ressaltar Henri Bergson, na filosofia e Freud, na psicanálise, além de outros nomes 

como Theodor Lipps e Luigi Pirandello. 

 Henri Bergson (1983) fala da ‘inversão de papéis’ como um processo que leva ao riso. 

Segundo o filósofo, rimos, por exemplo, de um vilão que se torna vítima da sua própria 

vilania ou do ladrão que acaba por ser roubado. Este processo mostra que o riso ocorre a partir 

do choque de expectativas quanto a uma determinada situação. Não se espera que a vítima 

seja o vilão tampouco que o ladrão seja roubado.  

 Além da inversão de papéis, Bergson fala também da imitação, da repetição e do 

absurdo como elementos que facilitam o riso. Para o filósofo, nosso estado mental está em 

constante mutação e se nossos gestos seguissem à risca esses movimentos, jamais teríamos 

gestos repetitivos. Portanto, somos propensos à imitação somente quando nossos gestos 

tornam-se mecânicos, e incitamos o riso toda vez que damos a impressão de ser uma coisa, ou 

seja, rimos de movimentos nos quais não se traduz o vivo (Stallone, 2009).  

A repetição de ações, ou seja, a combinação de circunstâncias que acontecem 

recorrentemente na sua forma original que contrasta com a característica mutante do ser 
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humano, abriga “dois termos em confronto: um sentimento comprimido que se distende como 

uma mola e uma ideia que se diverte em comprimir de novo o movimento” (Bergson, 1983). 

Freud (1980) propõe dois mecanismos relevantes para a produção do chiste, o 

processo de condensação e o de deslocamento. O primeiro se dá quando dois campos de 

significado se fundem, causando estranhamento. Segundo Possenti, no processo de 

condensação “podem ser usadas palavras ou frases que tenham sentidos semelhantes ou sejam 

elas mesmas semelhantes entre si. Por exemplo, ‘detergente’: a palavra pode ser 

desmembrada em ‘deter gente’, produzindo outro sentido” (Possenti, 2005). 

O segundo mecanismo refere-se a um desvio no curso das ideias, ou “uma 

representação indireta, especialmente a substituição de um elemento representativo” (Freud, 

1980). Neste sentido, Freud refere-se a uma mudança de acento psíquico, quando se supõe a 

ênfase em um de seus termos e a expectativa é quebrada quando a ênfase ocorre em um outro. 

O deslocamento pode ser compreendido ainda como a incoerência semântica entre termos 

contíguos.   

 A originalidade das contribuições de Freud para o tema consiste na tomada do chiste 

como uma formação psíquica do inconsciente, na inserção do chiste à perspectiva 

psicanalítica que, na época, estava começando a ser constituída.  

 Embora o humor seja, assim como o sonho, tratado como uma formação psíquica, o 

sonho é um fenômeno solipsista, ou seja, envolve apenas o eu e suas emoções. O humor, por 

outro lado, é uma formação do inconsciente inscrita no âmbito social, precisa sempre do outro 

para se desenvolver.  

 Estruturar o chiste como uma formação do inconsciente é percebê-lo como uma forma 

através da qual é possível revelar verdades que o sujeito ‘esconde’ na ordem do inconsciente. 

O chiste “é a habilidade de encontrar similaridades entre coisas dessemelhantes, isto é, 

descobrir similaridades escondidas” (Freud, 1980). 

 É por isso que, segundo Freud, ‘numa brincadeira, pode-se até dizer a verdade’, e a 

verdade, da mesma forma que o sonho, é dita através do nonsense, do absurdo, do paradoxo 

(Freud, 1980). Utilizam-se técnicas como a abreviação e o jogo de palavras que obedecem 

sempre ao princípio da economia onde “economizamos na expressão da crítica ou na 

formalização do juízo” (Freud, 1980). 
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“O humor compreende também o mau humor. O 

mau humor é que não compreende nada.” 

(Millôr Fernandes) 

 

3. Tipos de Humor 
 

Neste capítulo, primeiramente, discutimos o fenômeno da ironia e, em seguida, 

apresentamos os tipos de humor que identificamos em nossos dados, o humor fantasioso 

(doravante HF), a zombaria jocosa e o abuso jocoso. 

 

3.1 Ironia 

 

A palavra ‘ironia’ vem do grego eironeia, que significa dissimulação, disfarce ou 

interrogação. Na comédia grega, o eiron é o pobre coitado que acaba indo contra as 

expectativas e triunfando sobre o valente.  

 Na concepção clássica, a ironia é definida como uma reprovação através de um falso 

elogio ou um elogio através de uma falsa reprovação. Para Aristóteles (2011), a ironia é um 

dos extremos na atitude diante da verdade: de um lado está aquele que a exagera e do outro, 

aquele que a diminui. Ou seja, num extremo está o jactancioso, o vaidoso, presunçoso e o no 

outro está o irônico. Aristóteles trata da ironia como uma ‘simulação’, em que elogiar é na 

verdade criticar ou destruir, com vista a obter uma reação do interlocutor. 

 As funções de inversão semântica e avaliação pragmática são ambas implícitas na 

palavra grega, eironeia, que evoca, ao mesmo tempo, a dissimulação e a interrogação, 

portanto, uma mudança entre significações, mas também um julgamento. Descreve-se uma 

realidade ‘não real’ em que se distancia daquilo que se pretende. Não se trata, portanto, da 

descrição de um objeto, mas da atitude do falante, distanciando-se do que está dizendo.  

 A ironia também denota uma certa maestria em relação à linguagem, uma certa 

sutileza com relação à forma como a linguagem é utilizada. Tanto aquele que se vale da ironia 

no seu discurso quanto aquele a quem a ironia é direcionada precisam compartilhar esta 

maestria para somente assim poderem construir em conjunto um ato irônico bem-sucedido.  

 Para Grice (1978), o sentido figurado não é semântico como se sugeria nas concepções 

clássicas, trata-se de um sentido pragmático. O autor define a ironia como um caso especial de 

violação da máxima de qualidade, em que compreende que para entender um ato irônico é 
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necessário que se compartilhe do contexto e que se tenha acesso à informação de que se trata 

de um ato falso.  

Um dos problemas da definição de Grice é que, assim como na concepção clássica, o 

autor acredita que a ironia transmite algo a mais ao sentido literal, ao passo que se trata, de 

fato, de uma substituição do sentido literal por um outro sentido (Sperber e Wilson, 1978, 

p.299). 

Inscritos numa teoria mais ampla que busca agrupar aspectos semânticos, pragmáticos 

e retóricos da interpretação dos enunciados, Sperber e Wilson (1978) tratam da ironia ainda 

levando em conta o distanciamento entre aquilo que é dito e aquele que fala, mas propõem 

não a tratar mais como uma figuração, e sim como uma menção com eco. 

A ironia concebida como menção leva em conta a contraposição entre emprego e 

menção feita na filosofia lógica. Quando um enunciado é empregado, refere-se àquilo que ele 

representa, ao passo que quando a expressão é mencionada, ela refere-se a uma crença sobre o 

enunciado. Se, por exemplo, um interlocutor A diz: ‘Este comediante é muito engraçado’ ao 

que B, depois de assistir a performance do comediante e não achar a menor graça responde: 

‘Ah é, este comediante é mesmo hilário’, faz-se perceber assim uma ironia como menção que 

faz eco ao próprio alvo da ironia, o interlocutor A. Neste exemplo, o que se pretende não é 

transmitir que o comediante é hilário, mas sim a opinião de B referente à incongruência do 

enunciado de A. 

 Para os autores, B está mencionando em eco o que foi dito por A, na tentativa de dar 

importância ao próprio enunciado e, com ele, o seu ponto de vista, ou seja, sua opinião 

divergente, de que o que foi dito é absurdo. Trata-se, assim, da produção de um efeito que 

chama a atenção para algo incongruente naquela situação, expressa por aquele locutor.  

Assim, para Sperber e Wilson, a ironia é compreendida como uma enunciação que 

exprime não necessariamente o oposto do que o enunciado diz “literalmente”, mas uma 

opinião, um ponto de vista que avalia e desqualifica um enunciado ou ideia expresso ou 

evocado anteriormente.  

Para explicar o conceito de ironia como uma atitude avaliativa, Blakemore (1992) traz 

o seguinte exemplo: duas pessoas estão olhando a vitrine de uma loja de porcelanas chinesa 

que consideram feias, enquanto uma delas diz: (C): “Eu preciso ter um destes.” A relevância 

deste exemplo reside no fato de dar ao ouvinte a impressão da atitude do falante em relação à 

porcelana chinesa, sendo que a ironia, em geral, se apresenta como uma expressão elogiosa 

que transmite uma atitude de avaliação negativa (Hutcheon, 1981). Assim, o falante zomba 

daquelas pessoas que profeririam um enunciado como (C) sem estarem sendo irônicas, porque 
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elas realmente gostam da porcelana. Com este exemplo, a autora garante que é a atitude de 

crítica implícita que caracteriza um enunciado irônico. 

 Blakemore (1992) pretende estender a noção de ironia proposta por Sperber e Wilson, 

mantendo a teoria da menção, mas acrescentando que os enunciados irônicos geram um 

aumento na intimidade que só pode ser alcançado porque envolvem o risco de um mal-

entendido. Neste sentido, as ironias são percebidas como efeitos poéticos.  

 Segundo Eco (1983), o efeito poético refere-se à “capacidade que um texto oferece de 

continuar a gerar diferentes leituras, sem nunca se consumir de todo”. Em relação às ironias, 

trata-se dos efeitos que um enunciado atinge através de um número grande de possíveis 

implicaturas.  

 Um falante que restringe as possibilidades de interpretação de um enunciado, 

oferecendo pouca responsabilidade ao seu interlocutor está inserido no que Blakemore (1992) 

denomina ‘comunicação forte’. Ao passo que o falante que dá margem a várias interpretações, 

assinalando mais responsabilidade ao ouvinte, está engajado em uma ‘comunicação fraca’. 

Dessa forma, o falante que se comunica de forma ‘fraca’, é mais propenso à produção de 

efeitos poéticos e, consequentemente, também de mal-entendidos. 

 Os poetas são os primeiros que vêm à mente quando pensamos na produção desses 

efeitos, pois se utilizam de imagens, metáforas e outras figuras de linguagem para enriquecer 

seus textos. No entanto, as conversas cotidianas em relações próximas também estão repletas 

de efeitos poéticos, principalmente se levarmos em conta o conhecimento compartilhado entre 

interlocutores que possibilita uma economia de especificidades e por isso pode ampliar as 

possibilidades de interpretação do ouvinte. 

 Segundo Blakemore (1992), uma paráfrase não é suficiente para explicar o efeito 

poético de um enunciado irônico, pois estes efeitos exibem as características de 

indeterminação e vagueza que se perdem quando um enunciado irônico é proposto apenas 

como o contrário de um outro enunciado. 

 Para explicar este conceito, Blakemore oferece o seguinte exemplo: Bárbara acaba de 

insultar Nigel; ao que Nigel diz (A): “Bárbara é sempre tão delicada”. A autora acredita que 

(B) “Bárbara é sempre tão INdelicada” não reproduz o efeito produzido por (A). A paráfrase 

não dá conta das inúmeras implicaturas que podem ser produzidas com (A) e, segundo a 

autora, (B) é apenas uma delas (Blakemore, 1992 p. 157). 

 Para Blakemore, a sinalização para um ato irônico pode ser feita através do contexto, 

do tom de voz, do vocabulário incoerente, da expressão facial ou de gestos que acompanhem. 

No que diz respeito aos nossos dados, acreditamos que o conhecimento compartilhado 
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contribua de forma significativa para a desambiguação necessária para se entender um 

enunciado como sendo irônico ou não.  

 No caso do exemplo da porcelana, em relações próximas, além do tom de voz, que é 

muito provavelmente conhecido pelos participantes, o próprio conhecimento sobre o gosto 

seria de certa forma compartilhado entre eles. Escolher ser ou não irônico está diretamente 

relacionado à intimidade entre os interlocutores e também ao esforço de transmitir o efeito 

poético. Para Blakemore: 

 

Um falante vai manter sua atitude implícita somente se ele acreditar que o ouvinte tem 

acesso imediato a um contexto em que possa ser identificado com menos esforço do 

que seria necessário para processar um enunciado explícito. Isso significa que um 

falante que mantém sua atitude implícita sugere que o ouvinte e o falante 

compartilham pressuposições acerca, por exemplo, do que é ridículo ou absurdo
3
 

(Blakemore, 1992, p. 170 [tradução minha]).  

 

Dessa forma, percebemos que como a paráfrase não é suficiente para transmitir o 

efeito poético de um enunciado irônico, os falantes optam pela ironia por demandar menos 

esforço do que a explicação explícita desse efeito. A ironia seria uma espécie de economia 

linguística que gera – ao mesmo tempo que expressa – intimidade. 

Assim, explica-se a quantidade de momentos irônicos em relações próximas, 

momentos esses que, por sua vez, adquirem importância em nosso estudo. Ao deixar 

deliberadamente sua atitude implícita, o falante transmite uma sugestão de cumplicidade e 

intimidade entre ele e seu interlocutor (Blakemore, 1992 p.170). 

 Segundo a autora, é o aumento de intimidade que faz valer o risco de um mal-

entendido num enunciado irônico. Não compreender o enunciado como irônico é uma prova 

de falta de intimidade, da mesma forma que é prova de intimidade compreendê-lo como 

irônico. 

 Interacionalmente, a tese do menor esforço preconizada por Blakemore parece valer 

somente na presença do falante e do ouvinte a quem a ironia se dirige, mas não para 

momentos em que é necessário avaliar os diferentes públicos que podem ouvir a ironia. Ou 

seja, no exemplo da porcelana citado acima, se existissem outros participantes observando a 

vitrine que não compartilhassem/conhecessem o gosto dos falantes e para eles aquelas 

                                                 
3
 A speaker will leave his attitude implicit only if he believes that the hearer has immediate access to a context in 

which it can be identified with less effort than would be needed to process an explicit statement. This means that 

a speaker who leaves his attitude implicit suggests that the hearer and speaker share assumptions about what, for 

example, is ridiculous or absurd (Blakemore, 1992, p. 170). 
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porcelanas fossem de fato bonitas, o falante precisaria calcular estas diferenças e levar em 

conta o ouvinte específico da ironia. Corre assim um risco duplo, tanto de não ser entendido 

enquanto irônico por aquele com quem pretende compartilhar a ironia, quanto de ser 

compreendido como irônico e, por isso ofensivo, por aqueles que discordam da sua opinião e 

podem perceber sua atitude como desdenhosa ou de menosprezo, expondo-se assim a uma 

ameaça à face. 

 Para dar conta dos dois públicos presentes no ato irônico, baseados em Grice (1978) e 

Fowler (1965), Clark e Gerrig (1984) propõem uma teoria denominada teoria do fingimento. 

Assim como Goffman (1967, 2007), Clark (1996) vê a linguagem como um processo teatral 

em que os falantes são percebidos como atores dando vida a cenas em conjunto. Segundo 

Clark (1996) cada ato comunicativo envolve tanto o processamento individual da linguagem 

quanto o contexto social em que os interlocutores estão envolvidos.  

 Nesta perspectiva, a ironia é um fingimento conjunto entre falante e ouvinte, os 

envolvidos se imaginam atuando em parceria em uma cena que não deve ser levada a sério. 

Dessa forma, Clark (1996) denomina a ironia um “ato comunicativo encenado
4
”. 

 A teoria do fingimento proposta por Clark e Gerrig (1984) leva em conta, além de 

Grice, a definição de Fowler (1965) que preconiza a existência de dois públicos diferentes na 

enunciação de um ato irônico:  

 

[A ironia] pode ser definida como o uso de palavras com a intenção de transmitir um 

significado para uma parte ‘não informada’ [ou ignorante] do público e outra para a 

informada, estando o deleite disso na intimidade secreta que se estabelece entre este 

último e o falante
5
 (Fowler, 1965 p. 306 [tradução minha]).  

 

No artigo intitulado On the Pretense Theory of Irony, Clark e Gerrig (1984) 

desconstroem a proposta de Sperber e Wilson (1978), afirmando que, diferentemente da maior 

crítica feita a Grice (1978), Grice não assume que o falante irônico está tecnicamente “usando 

uma proposição para transmitir o seu contrário”. Ao contrário, Grice assume que aquele que é 

irônico está fingindo usar aquela proposição. 

 Segundo os autores, Grice parece estar se referindo a concepções tradicionais da 

ironia, relacionadas aos Gregos. Complementando a definição de Grice com a de Fowler, 

Clark e Gerrig (1984) explicam a teoria da seguinte forma: 

                                                 
4
 “a staged communicative act” (Clark, 1996, p.368). 

5
 [Irony] may be defined as the use of words intended to convey one meaning to the uninitiated part of the 

audience and another to the initiated, the delight of it lying in the secret intimacy set up between the latter and 

the speaker” (Fowler, 1965, p. 306). 
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Suponhamos que F está falando com O, o principal ouvinte, e com O’, que pode estar 

presente ou ausente e pode ser real ou imaginário. Ao falar ironicamente, F está 

fingindo ser F’ falando com O’. O que F’ está dizendo é, de uma forma ou de outra, 

claramente uniforme ou imprudente, digno de “um julgamento hostil ou depreciativo 

ou um sentimento como indignação ou desprezo” (GRICE, 1978 p. 124). Pretende-se 

que O’ em ignorância, não entenda o fingimento e leve F a sério. Mas, pretende-se 

também que O, como parte do “círculo interno” (nas palavras de Fowler), veja tudo – 

o fingimento, a imprudência de F’, a ignorância de O’ e por isso a atitude de F em 

relação a F’, O’ e o que F’ disse. F’ e O’ podem ser indivíduos reconhecidos (...) ou 

pessoas de tipos reconhecidos (como políticos oportunistas)
6
 (Clark e Gerrig, 1984, p. 

122 [tradução minha]).  

 

 Em sendo irônico “o falante está fingindo ser uma pessoa injudiciosa/imprudente 

falando com um público não iniciado; o falante pretende que os endereçados da ironia 

descubram o fingimento e que assim vejam sua atitude em relação ao falante, ao ouvinte e à 

elocução. 

A teoria do fingimento pressupõe que, como no teatro quando um ator dá vida a um 

personagem, é necessário que ele adote um tom de voz diferente do seu e que esteja de acordo 

com o personagem em questão. Além disso, para que se possa transmitir uma atitude sobre o 

falante implicado (F’), o falante (F) deve, em geral, exagerar ou caricaturar a voz do F’. Nas 

palavras de Grice (1978):  

 

Se falar ironicamente tem que ser, ou ao menos tem que parecer ser a expressão de um 

certo tipo de sentimento ou atitude, então um tom apropriado para tal sentimento ou 

atitude deve ser obrigatório, de qualquer maneira, para o menos sofisticado dos 

exemplos
7
 (Grice, 1978 p.125 [tradução minha]).  

 

É dessa forma que Clark e Gerrig (1984) explicam a superioridade da teoria do 

fingimento em relação à teoria da menção. Os autores acrescentam ainda aspectos acerca da 

psicologia da ironia que podem ser relacionados a aspectos propostos por Blakemore (1992), 

fazendo relação com o grau de intimidade entre falante e ouvinte da ironia. 

                                                 
6
 Suppose S is speaking to A, the primary addressee, and to A’, who may be present or absent, real or imaginary. 

In speaking ironically, S is pretending to be S’ talking to A’. What S’ is saying, in one way or another, patently 

uniformed or injudicious, worthy of a “hostile or derogatory judgment or a feeling such as indignation or 

contempt” (Grice, 1978, p. 124). A’ in ignorance is intended to miss this pretense, to take S as speaking 

sincerely. But A, as part of the “inner circle” (to use Fowler’s phrase), is intended to see everything – the 

pretense, S’’s injudiciousness, A’’s ignorance, and hence S’s attitude toward S’, A’ and what S’ said. S’ and A’ 

may be recognizable individuals (…) or people of recognizable types (Clark e Gerrig, 1984, p. 122). 
7
 If speaking ironically has to be, or at least to appear to be, the expression of a certain sort of feeling or attitude, 

then a tone suitable to such a feeling or attitude seems to be mandatory, at any rate for the least sophisticated 

examples (Grice, 1978, p.125). 
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Assim como Blakemore (1992), os autores acreditam que o entendimento de uma 

enunciação irônica depende crucialmente do terreno comum que o irônico acredita 

compartilhar com o seu público. Este entendimento compartilhado refere-se à suas crenças, 

conhecimento e suposições mútuas. Segundo os autores, “os falantes não são apenas irônicos, 

são irônicos somente para certos ouvintes” (Clark e Gerrig, 1984 p. 124). Assim, o 

entendimento da ironia depende de julgamentos e avaliações daquilo que é do terreno comum 

entre falante e ouvinte. Um ouvinte cujas informações necessárias não tenham sido fornecidas 

pode não fazer estes julgamentos de forma adequada e, em consequência, envolver-se num 

mal-entendido. 

 Para Clift (1999) a importância de modelos dramáticos como o de Clark e Gerrig está 

na existência de um público, implícito na noção de ironia como uma performance. Em 

Bahktin, fala-se na ‘rendição da responsabilidade autoral’, marcada pelas aspas no texto 

escrito ou por outros marcadores prosódicos com a mesma função na fala natural. 

 Clift (1999) considera que o conceito Goffmaniano de framing caracteriza todas as 

formas de ironia. A autora vê o contraste entre as duas dimensões de significado próprias da 

ironia não como uma oposição em que uma dimensão cancela a outra, mas como uma 

justaposição em que um significado serve para avaliar o outro. 

 Num enunciado qualquer, o ‘falante’ pode adotar diferentes perspectivas; a 

perspectiva do autor, aquele que compõe o que é dito; a do animador, a ‘caixa sonora’ da qual 

sai aquilo que é dito ou a do responsável, indivíduo ou grupo cujas crenças e pontos de vista 

são representados. Segundo Goffman, a mudança de uma perspectiva para outra, ou a 

mudança de footing, é característica inerente à fala natural. 

 Se levarmos em conta que, em qualquer encontro face a face, os participantes estão 

permanentemente propondo ou mantendo enquadres, e que o footing opera como um 

desdobramento do conceito de enquadre, podemos dizer que o footing é o aspecto dinâmico 

dos enquadres, sua natureza discursiva. As sustentações estruturais das mudanças de footing 

são percebidas na desestabilização das estruturas de participação e de produção. A mudança 

de footing identifica, segundo Clift (1999), a distinção entre o falante falando por si mesmo e 

falando com responsabilidade pessoal reduzida com relação ao que está dizendo.  

 

Assim como um ator ou um médico é sancionado pelo seu papel para dizer (ou fazer) 

o que não seria normalmente “dizível” (ou “fazível”), uma mudança de footing para a 
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ironia permite que aquele que é irônico assuma efetivamente uma persona de um outro 

para dizer o não “dizível”
8
 (Clift, 1999, p. 542) 

 

Estas mudanças de uma perspectiva para outra permitem que sejam identificados 

aproximações ou distanciamentos referentes ao que está sendo dito, no entanto, é preciso 

ressaltar que uma suposição padrão da fala é que os animadores são comumente identificados 

como os responsáveis pelo que está sendo dito e marcar essa mudança exige um certo esforço 

por parte do falante (Clift, 1999, p. 532). 

 A distinção reivindicada pelo falante está sempre presente na ironia, uma vez que a 

impossibilidade do mundo invocado coloca em questão a sinceridade do falante. “O mundo 

alternativo proposto pela ironia é então caracterizado pela expressão de dúvida onde deveria 

haver certeza ou a expressão de certeza onde deveria haver dúvida
9
” (Clift, 1999, p. 540). 

 Como uma forma de humor, a ironia também incita uma expectativa que é 

subsequentemente derrubada. O que permite a visibilidade do enquadre de ironia enquanto tal 

é tanto a sua construção que invoca dois mundos incongruentes como também a sua posição 

na sequência interacional. Clift postula que, em geral, os turnos irônicos ocorrem em posições 

onde avaliações são esperadas. A autora demonstra uma série de conclusões de histórias onde 

o que se espera é uma avaliação e esse espaço é preenchido por um ato irônico.  

 Nestes espaços, apesar de o conteúdo parecer sequencialmente disjuntivo, a atividade 

alcançada pelo preenchimento daquele espaço é totalmente esperada. Nas palavras da autora:  

 

O que é disjuntivo sobre avaliações irônicas é, portanto, que o item que ocupa o 

espaço avaliativo dá a impressão de interromper a sequência esperada, enquanto que o 

espaço em si dá continuidade à sequência; item e espaço, em outras palavras, estão em 

conflito aparente
10

” (Clift, 1999, p. 542).   

 

Segundo Grice, “a ironia está intimamente conectada a expressão de um sentimento, 

uma atitude ou uma avaliação
11

” (Grice, 1978, p. 124 [tradução minha]). A avaliação presente 

na ironia é, tradicionalmente, tida como ‘negativa’. Para Sperber e Wilson, a atitude irônica é 

invariavelmente de rejeição e desaprovação. Para Clift, no entanto, a atitude avaliativa que se 

                                                 
8
 Just as an actor or a doctor is sanctioned by role to say (or do) what would not ordinarily be sayable (or 

doable), the shift of footing into irony allows the ironist effectively to take on the persona of another to say the 

unsayable” 
9
 The alternative world proposed by irony is thus characterized by the expression of doubt where there should be 

certainty or the expression of certainty where there should be doubt” (Clift, 1999, p. 540). 
10

 What is disjunctive about ironic evaluations is thus that the item which occupies the evaluative slot would 

seem on the face of it to disrupt the expected sequence, while the slot itself continues it; item and slot, in other 

words, are in apparent conflict” (Clift, 1999, p.542). 
11

 irony is intimately connected with the expression of a feeling, attitude, or evaluation.” (Grice, 1978, p. 124) 
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vê na ironia nem sempre gera hostilidade e desaprovação, muitas vezes é uma atitude 

avaliativa que não demonstra estar direcionada a um alvo específico com o intuito de criticar 

nem tampouco de elogiar.  

 Um exemplo que explica bem esse efeito é encontrado em nossos dados quando, num 

dia de chuva torrencial, um dos participantes diz: “que solzão, hein?”. Neste sentido, vemos 

que é possível perceber que há um elemento avaliativo, mas não há alvo específico – a menos 

que ele esteja mencionando uma possível previsão do tempo que tenha previsto sol, o que não 

parece ser o caso. Não havendo alvo, não é gerado nenhum sentimento de hostilidade ou 

exaltação. 

 Assim, muitas vezes o que se vê é apenas uma atitude humorística, que faz uma 

avaliação direcionada a um ente indiferente e pretende apenas gerar entretenimento no grupo. 

É a avaliação (seja ela positiva, negativa ou indiferente) que vai ajudar a entender o que 

acontece no âmbito relacional das interações analisadas, se há ou não demonstração de 

valores do grupo, se as propostas de humor geram impolidez simulada ou impolidez ou se 

gera afiliação ou desafiliação. 

 Um sketch interessante para tratar da ironia como performance, numa perspectiva 

interacional, é a paródia feita pelo comediante irlandês Ed Byrne (2006) sobre a música Ironic 

da compositora Alanis Morissette. A composição da cantora canadense lista uma série de 

eventos por ela denominados irônicos como, por exemplo, conhecer o homem dos seus 

sonhos para logo em seguida conhecer a sua esposa, ou chover no dia do seu casamento. Ed 

Byrne chama atenção para a não ironia destes atos, vistos pelo comediante como apenas 

infortúnios. Na tentativa de desvelar a não ironia presente nos eventos narrados pela 

compositora e com isso garantir o riso da plateia, Byrne tenta estender os exemplos e daí sim, 

transformá-los em atos irônicos.  

 A compositora cita como irônico um engarrafamento quando você já está atrasado, ao 

que Byrne critica dizendo que seria uma ironia apenas se aquele que estivesse atrasado fosse 

um urbanista e, além disso, estivesse atrasado para um congresso sobre urbanismo, no qual 

estaria dando uma palestra sobre como ele resolveu o problema de engarrafamento na sua 

área. É somente desta forma, garante Byrne, que este ato poderia ser considerado uma ironia 

(Byrne, 2006). 

 O comediante vale-se de outros exemplos para, de certa forma, chegar mais próximo à 

forma como propomos compreender os atos irônicos. Este exemplo demonstra uma 

preocupação que a maioria das pesquisas sobre este tema leva em conta, a existência de duas 

dimensões de significado e o contraste entre estas dimensões. Revela também a necessidade 
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imperativa de compartilhamento de conteúdo entre os interagentes para que a ironia possa ser 

compreendida como tal e por fim, demonstra como que a ironia funciona como uma 

avaliação, uma opinião do falante sobre um fato no mundo. 

 

3.2 Humor fantasioso  

 

O termo humor fantasioso
12

, cunhado por Hay (2001), não parece, a princípio, dar 

conta do que representa, pois há mais do que fantasia por trás deste tipo de humor. Trata-se, 

como caracteriza essa autora, de um fenômeno humorístico colaborativo, que consiste numa 

construção de cenários ou eventos imaginários, caricaturados, absurdos e irracionais. Em 

termos sequenciais, esse tipo de humor é seguido por riso ou por mais contribuições 

engraçadas e gera sequências relativamente longas de turnos que obedecem a uma lógica 

própria em que as regras do mundo real não se aplicam. 

 O HF provavelmente não aparece com frequência em relações entre estranhos. Para 

Hay, este é um tipo de humor muito comum entre amigos (Hay, 1995; Holmes e Marra, 

2002). Acreditamos que o conteúdo absurdo deste tipo de humor contribua para uma maior 

ocorrência em relações próximas, mas é principalmente o tempo de convívio longo e relaxado 

que o faz ser tão recorrente nestas relações. 

 

Humor fantasioso e de anedota são bem mais comuns nestes contextos [entre amigos]. 

Estes tipos de humor se estendem por vários turnos: anedotas e fantasias tomam tempo 

para se desenvolverem. Eles também estimulam a participação: existiram vários 

exemplos da construção conjunta do humor, com vários participantes contribuindo
13

 

(Holmes & Marra, 2002) 

 

Engajados neste tipo de humor, os participantes, além de realizarem importantes 

trabalhos interacionais também geram posicionamentos desafiliativos com determinados 

interlocutores. Como resultado, podem emergir avaliações de impolidez simulada que seriam 

esperadas em enquadres de humor, mas também a co-constituição de conexão e separação 

relacional (Arundale, 2006; Haugh, 2010). 

 

 

                                                 
12

 Fantasy humor (Hay, 2001) 
13

 Fantasy and anecdotal humor are much more common in these [among friends] contexts. These types of 

humor extend over several turns: anecdotes and fantasies take time to develop. They also encourage 

participation; there were many examples of the joint construction of humor with a number of participants 

contributing
13

. (Holmes & Marra, 2002). 
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3.3 Zombaria jocosa 

 

É muito sútil a diferença entre as definições de implicância e zombaria jocosa como 

tipos específicos de humor. No entanto, parece proposital que a categorização do humor de 

modo a levar em conta o contexto em que ocorre (tanto o contexto espacial quanto o contexto 

conversacional) seja tão específica. 

 A implicância é definida por Keltner et al. como “uma provocação intencional 

acompanhada por marcadores de brincadeira off record que, juntos, comentam em alguma 

coisa de relevância para o alvo da implicância
14

” (Keltner et al., 2001, p. 229).  Esta definição 

garante dois componentes fundamentais na implicância: uma provocação e um marcador off-

record que enquadra a situação como brincadeira. 

 É a presença desses marcadores que vai influenciar o efeito hostil ou afiliativo da 

implicância: “provocações com poucos marcadores off record tendem a ser percebidas como 

literais, diretas e agressivas; provocações acompanhadas por numerosos marcadores off 

record serão percebidas como divertidas e humorísticas
15

 (Keltner et al. 2001, p. 234 

[tradução minha]). 

 Para Haugh, a prática interacional da zombaria jocosa é “uma forma específica de 

implicância em que o falante diminui algo de relevância para alguém presente (seja ele 

mesmo ou outro) ou um terceiro que não está co-presente dentro de um enquadre não-sério ou 

jocoso” (Haugh, 2010 [grifo meu]). 

 Como uma forma específica de implicância, entendemos então que a zombaria jocosa 

também se apoia nos componentes fundamentais da implicância, ou seja, é uma provocação e 

traz o grau de hostilidade ou afiliação no marcador off record que a acompanha. 

 É o nome ‘zombaria jocosa’ que restringe o escopo do que se compreende como 

implicância uma vez que carrega a ideia de “fazer rir”, que não está presente na etimologia de 

implicância. 

 Para Haugh, trata-se de um ato pragmático complexo que se apoia na determinação de 

“não se levar muito a sério”, alcançada através de diferentes práticas interacionais. 

 

                                                 
14

 “an intentional provocation accompanied by playful off-record markers that together comment on something 

of relevance to the target of the tease” (Keltner et al, 2001. p. 229) 
15

“provocations with minimal off-record markers are likely to be perceived as literal, direct, and aggressive; 

provocations accompanied by numerous off-record markers will be perceived as playfull and humourous” 

(Keltner et al. 2001, p. 234). 
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Para caracterizar a zombaria como jocosa e não agressiva é preciso que se leve em 

conta as respostas dos participantes e as maneiras como a fala ou conduta zombeteira é 

enquadrada pelo falante. (Drew, 1987; Pawluk,1989; Straehle,1993 apud Haugh, 2012). Para 

Haugh (2010), essa prática pode ser analisada observando-se três dimensões inter-

relacionadas: 1) o que ocasiona a zombaria jocosa no contexto sequencial local, 2) como a 

zombaria jocosa é enquadrada pelo falante e 3) como a zombaria jocosa é recebida pelo 

ouvinte. 

 Segundo o autor, a zombaria é normalmente ocasionada em resposta ao overdoing ou 

exagero do alvo, podendo ser o exagero de atividades específicas como uma reclamação, um 

enaltecimento ou uma exposição exagerada de suas próprias qualidades (se gabar) (Drew, 

1987). Também ocorre em resposta a deslizes ou ambiguidades passíveis de serem exploradas 

com relação ao que o falante fez ou disse anteriormente (Everts, 2003; Norrick,1993 apud 

Haugh, 2012) e também devido a preocupações com a face (Haugh, 2011). 

 A zombaria é enquadrada pelo falante como jocosa de várias maneiras diferentes, 

incluindo o exagero lexical, estereótipos (formulaicity), marcadores de mudança de tópico, 

contrastes, pistas prosódicas, riso convidativo, pistas faciais e gestuais relacionados a 

implicância não séria. (Attardo et al., 2003; Drew, 1987; Edwards, 2000; Jefferson et al., 

1987; Keltner et al., 2001; Lampert and Ervin-Tripp, 2006; Schegloff, 2001; Straehle, 1993 

apud Haugh, 2012). 

 A resposta à zombaria que é tratada como jocosa inclui o riso, (Drew, 1987; 

Everts,2003; Glenn,2003; Jefferson et al., 1987), o acordo explícito com apreciação da 

zombaria assim como a repetição (parcial) da observação zombeteira (Drew, 1987; Jefferson 

et al., 1987), embora o riso por parte do ouvinte não signifique necessariamente que o ouvinte 

está aceitando ou concordando com a zombaria (Drew, 1987; Glenn, 2003 apud Haugh, 

2012). Aqui, podemos pensar também nas estratégias de apoio ao humor observadas por Hay 

(2001): a contribuição com mais humor, a sobreposição e o oferecimento de simpatia e 

contradição no caso do humor autodepreciativo. 

3.4 Abuso jocoso  

 

A prática interacional do abuso jocoso é uma forma específica de insulto em que o 

falante coloca o alvo numa categoria indesejada ou como tendo atributos indesejáveis, 

através do uso de expressões convencionalmente ofensivas dentro de um enquadre 

não sério ou jocoso” (Haugh e Bousfield, 2012 [grifo meu]). 
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Hay afirma que um insulto é um “comentário que coloca alguém pra baixo, ou atribui 

uma característica negativa para alguém”, trata-se de um disfemismo, ou seja, “uma palavra 

ou frase com conotações ofensivas sobre o ‘denotado’ e/ou sobre pessoas endereçadas ou que 

tenham ouvido o enunciado” (Allan e Burridge apud Haugh e Bousfield, 2012). 

 Para Haugh e Bousfield (2012), inserido num enquadre sério, o insulto revela a 

intenção do falante em machucar o endereçado, mas pode também “controlar os outros assim 

como manter grupos dominantes na sociedade às custas dos outros” (Culpeper, 2010).   

 As características negativas do insulto aparecem geralmente quando o falante “implica 

com ou degrada a aparência física, a habilidade mental, caráter, comportamento, crenças, e 

/ou relações sociais ou familiares de alguém” (Haugh e Bousfield, 2012, p. 1108). 

 O termo abuso jocoso é proposto numa tradição de estudos que olha para o caráter 

afiliativo do insulto. Assim, apesar de definido como um insulto, o abuso jocoso é um tipo de 

humor. Embora as características do insulto sejam também encontradas neste tipo de humor, 

ressalta-se o enquadre jocoso em que é interpretado. Assim, Hay (2002) define o abuso jocoso 

como uma ocorrência onde “o falante insulta um membro da plateia humoristicamente”. 

 É um tipo de humor muito delicado, uma vez que fica no limiar entre o insulto e a 

brincadeira, diferenciado apenas pelo enquadre em que é proposto. Para Culpeper (2010) há 

fórmulas típicas de insulto convencionalmente associadas a avaliações de impolidez, como 

por exemplo, as asserções “personalizadas negativas” (“você é uma besta”). Estas mesmas 

fórmulas, segundo Haugh e Bousfield (2012) podem gerar avaliações de falsa impolidez, 

através da prática interacional do abuso jocoso, contanto que estejam dentro do enquadre de 

brincadeira. A dificuldade é conseguir produzir/interpretar esse enquadre como jocoso. 

O abuso jocoso é, portanto, um tipo de humor que se relaciona diretamente com os 

atributos identitários reivindicados pelos participantes, a dificuldade em ‘acertar’ inserida 

neste tipo de humor, leva em conta o conhecimento e cuidado com estes atributos. 
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“A palavra falada é irreversível, tal é a sua 

fatalidade.” 

(Roland Barthes) 

 

 

4. Perspectivas Analíticas Sobre o Humor 
 

 

Os estudos acerca do humor feitos a partir de uma perspectiva interacional contribuem 

para um melhor entendimento do humor situado em um determinado momento de fala, 

levando em conta situações de fala natural. Neste capítulo, apresentamos, primeiramente, 

alguns trabalhos que discutem o humor conversacional e com isso identificam algumas de 

suas características. Em seguida, problematizamos a questão da face com relação ao humor e 

discutimos como se relacionam entretenimento e impolidez. Por fim, apresentamos uma 

proposta de análise que pretende situar o contexto de pesquisa. 

 

4.1 Humor conversacional  
 

 

Contar uma piada é um ato de fala específico, uma expressão formulaica que termina 

com um remate (punch line) que produz, ou pretende produzir o riso. O humor que emerge 

espontaneamente, por outro lado, é cunhado como humor conversacional e “resulta das 

contribuições dos interagentes de modo colaborativo, conferindo significado(s) à atividade em 

curso, o que implica a união e o envolvimento dos participantes” (Stallone e Bastos, 2011, 

p.160). Para Tannen (1989), trata-se de um diálogo construído que depende do acordo e 

afiliação dos participantes e também do compartilhamento de conhecimento entre eles. 

 É sobretudo a presença simultânea de duas séries de eventos independentes que parece 

permear a maioria das pesquisas que versam sobre o humor conversacional. Posto de 

diferentes formas, este fenômeno é uma espécie de incongruência, “uma associação de 

universos diferentes” (Béal e Mulllan, 2013) que causa algum tipo de surpresa.  

 Para Norrick, o conhecimento humano é expresso em forma de esquemas que são 

entendidos como leques de relações entre variáveis que representam agentes, objetos, 

instrumentos, etc. Estas variáveis podem ser compostas por valores estereotipados – default – 

que correspondem a padrões socialmente estabelecidos e conhecidos. Scripts são algumas 

atividades já internalizadas no senso comum como, por exemplo, ir a um restaurante ou a uma 

festa de criança (Norrick, 1986, p. 229; c.f. teoria dos frames). 
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 Norrick observa que o significado literal de uma elocução só pode ser entendido em 

relação a um modelo de conhecimento anterior. Segundo o autor, uma elocução qualquer é 

suficiente para ativar um ou mais esquemas e, assim, a partir da ativação de um determinado 

esquema, o interlocutor cria expectativas quanto ao que é pretendido pelo falante.  

Norrick exemplifica a noção de esquema da seguinte forma: “É tarde, tenho que ir.” 

(It’s late; I have to run). Esta elocução evoca o esquema de fechamento de uma conversa. O 

interlocutor pode manter este esquema e continuar o fechamento da conversa com uma 

resposta como “Foi ótimo ver você” (It’s been nice seeing you) ou pode não aceitar o 

esquema proposto, com a resposta: “Espere aí, só mais uma coisa” e, assim, introduzir um 

novo esquema. 

 Quando uma elocução ativa mais de um esquema ou mesmo quando ativa um esquema 

e depois este não é ratificado pelo falante, pode ocorrer um conflito de esquemas, o que fará 

com que a expectativa do interlocutor seja quebrada e possa assim causar o efeito do humor 

ou o riso. Este conflito pode ser derivado da intenção do falante ou pode também ocorrer pela 

ambiguidade de uma elocução.  

 

Envolve inventar uma relação entre dois elementos (dois objetos, termos, conceitos ou 

valores) que normalmente não têm nada a ver um com o outro. A natureza da 

improvável analogia e a surpresa quando o endereçado finalmente “saca” combinam-

se de modo a desencadear surpresa e riso
16

 (Béal e Mullan, 2013 [tradução minha]). 

 

Além da questão da quebra de expectativa, Coates (2007) salienta a necessidade de 

que haja uma negociação entre os participantes para que o enquadre da brincadeira se 

estabeleça. Essa negociação opera com valores importantes para o humor, principalmente o 

conhecimento compartilhado entre falantes e o conhecimento das normas do grupo. 

 Priego-Valverde (2003) interessa-se pela relevância deste conhecimento 

compartilhado entre os participantes e distingue três importantes subcategorias do humor 

conversacional: i) a história interacional dos participantes, o que eles sabem uns sobre os 

outros; ii) as insinuações, ou seja, maneiras de querer dizer algo que não está declarado 

abertamente e iii) uma intertextualidade mais geral, alusões a conhecimentos culturais 

populares como falas famosas de filmes ou bordões de personagens. 

 Além disso, há também outros processos comumente associados ao humor 

conversacional: a repetição, o uso de imagens (descrições) e detalhes. Refletindo o 

                                                 
16

 It involves inventing a relationship between two elements (2 objects, terms, concepts or values) which 

normally have nothing to do with each other. The nature of the unlikely analogy and the surprise when the 

addressees suddenly “get it” combine to trigger amusement and laughter. (Béal e Mullan, 2013). 
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pensamento de Bergson, Coates (2003) sugere que a repetição, que pode ocorrer em diferentes 

níveis (lexical, sintático e semântico), é uma forma de se atingir a solidariedade em grupo, 

através do humor. 

 A repetição lexical é composta por expressões que emergem localmente e passam a ter 

significado compartilhado de humor. A repetição sintática é identificada a partir de um 

mesmo padrão sintático e a semântica é feita por palavras diferentes, mas com o mesmo 

significado local. 

 Além das repetições e o diálogo construído, Tannen (1989) acredita que também o uso 

de imagens e detalhes são elementos que auxiliam no processo de construção do humor. As 

imagens, segundo a autora, são estratégias que operam tanto no envolvimento do falante com 

o que está sendo dito quanto no envolvimento entre falante e ouvinte. Falamos principalmente 

de imagens verbais com predominância de descrições e adjetivos. 

 Com relação à função do humor conversacional, Norrick (2003) observa que “a 

brincadeira conversacional permite que os participantes desempenhem papéis para o seu 

mútuo entretenimento com um consequente aumento de rapport
17

”. Embora esta visão seja a 

mais difundida, outros estudos também se concentraram em mostrar como o humor 

conversacional pode contribuir para o poder, em outras palavras, para controlar os outros, 

especialmente em contextos profissionais hierárquicos (Heydon 2011; Pizzini, 1991 apud 

Norrick 2003). Pode também, por outro lado, ser usado para desafiar as relações de poder 

existentes e subverter o status quo (Holmes & Marra, 2002; Béal e Mullan, 2013). 

 A partir de uma revisão crítica de pesquisas em gênero e humor, Crawford percebe 

que há muitas variáveis na tentativa de identificar as funções do humor. A autora considera 

simplista a classificação do humor entre as mulheres com a função de estabelecer 

solidariedade e construir intimidade, e entre os homens como uma forma de competição por 

status. Para a autora, esta classificação é reminiscente de uma abordagem amplamente 

criticada quanto às diferenças entre gêneros, é preciso olhar para o humor situado, uma vez 

que sua forma ou função são dependentes do contexto em que ocorrem. 

 Ao analisar as interações entre alunos de inglês como segunda língua e falantes 

nativos, Davies (2003) observa que a comunicação entre nativos e alunos é alcançada 

indiretamente a partir de construtos co-construídos de piada e humor conversacional. A 

comunicação acontece quando estes participantes demonstram um entendimento ao entrar no 

enquadre de brincadeira que foi proposto pelo outro. Para Davies, o entendimento harmonioso 

                                                 
17

 “conversational joking allows participants to perform for their mutual entertainment with a consequent 

enhancement of rapport” 
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visto nos seus dados explica porque a habilidade de se participar de uma interação de humor 

conversacional ou de uma piada é tão importante para a criação e o estabelecimento de 

rapport.  

Para Straehle (1993), que também analisa dados de conversas entre amigos, as alianças 

entre os participantes são formas não ameaçadoras de se construir rapport (Starehle, 1993, p. 

211). Straehle acredita que o humor, mais especificamente a provocação bem humorada, é 

uma forma socialmente aceita de se mostrar a combinação peculiar entre amizade e 

antagonismo. Este humor, acrescenta, varia de acordo com a cultura em que está inserido. 

 A criação e o estabelecimento de solidariedade é a principal função do humor segundo 

Crawford 2003; Kotthoff 2003; Davies 2003; Strahele 1993 e Coates 2007. É uma inevitável 

consequência da coconstrução do enquadre de brincadeira já que os interagentes que 

colaboram na fala humorística necessariamente demonstram como estão bem afinados entre 

si. 

 Ao olhar para o humor conversacional, através da análise de conversas informais entre 

amigos, Coates (2007) segue a mesma linha de Jefferson et al. (1978) em Notes on laughter in 

the pursuit of intimacy e argumenta que a conversa, como uma brincadeira, compartilha 

características com a música, particularmente com o jazz, dando forte importância à 

característica colaborativa dos dois. 

 Para que haja uma colaboração harmoniosa é preciso considerar também a organização 

sequencial do humor. Hay (2001) analisa a forma como o humor é recebido em interação e 

investiga o que chama de “pragmática de apoio ao humor”. Para a autora,  

 

assim como uma variedade de estratégias de discurso podem ser empregadas, por 

exemplo, para marcar o fim de uma conversa, também podem ser usadas diferentes 

estratégias para marcar o apoio ao humor (Hay, 2001, p. 57). 

 

Para dar apoio total ao humor é preciso, segundo a autora, reconhecer o enquadre de 

humor, apreciar o humor naquele momento, entendê-lo e concordar com sua mensagem. A 

autora aponta três típicas respostas de ocorrências de humor: i) contribuir com mais humor, ii) 

usar eco ou sobreposição e iii) oferecer compaixão, contradizendo o humor autodepreciativo. 

 Para Coates (2007), uma das grandes vantagens do discurso de humor é que nos 

permite explorar, em novas formas, assuntos difíceis de serem mencionados socialmente, tais 

como tabus e críticas de forma a manter a solidariedade existente entre o grupo.  
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Numa interação colaborativa, o piso conversacional, entendido como o espaço/tempo 

disponível para a tomada de turno dos falantes em uma interação, está aberto a potencialmente 

todos os membros da interação, e a sobreposição dos turnos é o resultado inevitável da posse 

conjunta deste piso.  Ao contrário do que pode ocorrer em um enquadre “Isto é sério”, no 

humor conversacional as sobreposições não parecem atrapalhar a interação; ao contrário, elas 

permitem que o texto se co-construa com várias camadas de conversa nas quais os falantes 

demonstram essa postura colaborativa sobre o que se fala. 

Assim, o humor conversacional “resulta das contribuições dos interagentes de modo 

colaborativo, conferindo significado(s) à atividade em curso, o que implica a união e o 

envolvimento dos participantes” (Stallone e Bastos, 2011, p.160). Para Tannen (1989), trata-

se de um diálogo construído que depende do acordo e afiliação dos participantes e, 

principalmente, do compartilhamento de conhecimento entre eles. 

 O riso é identificado por Jefferson, Sacks e Schegloff (1987) como um elemento 

presente no discurso de humor. Os autores postulam que se trata de um fenômeno diferente de 

outros sons que possam ocorrer na interação. Por ter características sistemáticas tem status de 

uma atividade conversacional oficial e, portanto, pode ser acomodado à conversa de uma 

forma ordenada, não atrapalhando a sistemática da troca de turnos
18

 (Jefferson, Sacks, 

Schegloff, 1987). 

 Uma propriedade distintiva do riso é que ele pode ocorrer simultaneamente entre 

vários participantes, não implicando na violação da regra de turnos individuais, 

especificamente com a regra de os turnos serem individuais e ocorrerem um de cada vez 

(Sacks, 1992, p. 745). O riso como resposta pode funcionar como um sinalizador que permite 

a continuação do humor proposta pelo falante (Jefferson, 1979) ou, ao contrário, pode 

funcionar também para estabelecer o fechamento de um enquadre. 

 Para Coates (2007) o riso permite que os participantes sinalizem tanto o seu constante 

envolvimento em relação ao que está sendo dito, quanto a sua constante presença no piso 

conversacional. Mas, apesar de o riso ser a forma mais culturalmente estabelecida de se 

                                                 
18

 Embora não filiado à Análise da Conversa, Travaglia (1990) é mais radical quanto ao entendimento do riso no 

humor. Para o autor, “o humor está indissoluvelmente ligado ao riso. É apenas o riso que diferencia o humor de 

outras formas de análise crítica do homem e da vida e de outras formas de rebelião contra o estabelecido (...) O 

humor não tem compromisso com o riso audível, mas tem compromisso com o riso entendido de forma mais 

ampla, como um movimento de satisfação do espírito” (Travaglia, 1990, p.66).  
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identificar o humor nas interações, ele também pode ser ambíguo e determinar uma falta de 

entendimento quanto ao que está sendo dito. 

 Assim, humor e riso podem constituir um par adjacente, ou seja, podem formar um par 

de enunciados prototípicos como pergunta-resposta, cumprimento-cumprimento, oferta-aceite, 

etc. Neste par, a elocução de humor está na primeira parte do par e o riso na segunda (Sacks, 

Schegloff & Jefferson, 1974), portanto, a ausência do riso como resposta pode ser um sinal 

significativo da falha na tentativa do falante de estabelecer um enquadre de brincadeira. 

 

A maioria da literatura sobre o humor (…) assume que o riso é o apoio normal e mais 

apropriado para uma tentativa de humor: Coser (1960) observa que fazer uma piada e 

não ouvir ninguém rir em resposta é semelhante a iniciar um aperto de mão e ter a mão 

esticada ignorada.
19

 (Hay, 2001, p. 62).      

 

Embora exista a co-ocorrência de humor e riso, a ocorrência individual de cada um 

não é restrita ao contexto de humor. O riso não funciona, exclusivamente, como critério de 

definição de humor, principalmente não do humor conversacional. Em situações de fala 

natural, a interpretação do riso pode ser ambígua, não somente porque pode servir para 

amenizar uma situação de desconforto e ao mesmo tempo funcionar como sinalizador que 

permite a continuação do humor ou o fechamento de um enquadre, mas ainda porque pode ter 

sentido inalcançável (Hay, 2001). Para Hay, muitas vezes o riso aparece quando se espera que 

ele apareça, mesmo que não haja entendimento da piada, por exemplo. 

 

4.2 Humor e face  

 

 

No modelo de polidez mais conhecidamente discutido e criticado, o de Brown e 

Levinson (1978, 1987) a polidez é considerada um elemento essencial para a vida em 

sociedade e é concebida tendo como base duas ideias centrais, a de que os humanos são 

racionais e que têm face. 

 A racionalidade está diretamente relacionada ao princípio da cooperação proposto por 

Grice (1978). Assim como Grice, Brown e Levinson acreditam que a comunicação é baseada 

na cooperação entre indivíduos que buscam evitar situações de conflito e manter o respeito 

mútuo. Trata-se de um processo racional e calculado em que o indivíduo é um modelo ideal 

                                                 
19

 Most literature on humour (…) assumes that laughter is the normal and most appropriate support for an 

attempt at humour: Coser (1960) observes that to joke and not to hear anyone laugh in response is similar to 

initiating a handshake and only to have one’s outstretched hand ignored (Hay, 2001, p. 62). 
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que usa a linguagem de forma estratégica, assumindo um comportamento cooperativo de 

modo a garantir a harmonia interacional. 

 A noção de face é originalmente discutida por Goffman (1967). Segundo o autor, em 

comunicação os indivíduos monitoram seus comportamentos empenhados em manter as 

faces, tanto a sua própria quanto a de seu interlocutor. Espera-se que o respeito mútuo 

(garantido pelo processo de socialização) dê-se de bom grado, espontaneamente, por conta da 

identificação emocional com os sentimentos dos outros e com os seus próprios.  

 Para Brown e Levinson os aspectos da face são tratados a partir de dois desejos 

básicos, “que todo membro sabe que todo outro membro deseja e que, em geral, é de interesse 

de todos os membros satisfazer parcialmente” (Brown & Levinson, 1987, p. 62). A face 

positiva relaciona-se ao desejo de ser aprovado e a face negativa ao desejo de não sofrer 

imposição. 

 

Apoiados ainda em Goffman, os autores afirmam que, à exceção de situações de 

ruptura social ou de cooperação urgente, os participantes tendem a (i) mostrar auto-

respeito, controlando sua conduta de modo a evitar comportamentos inconsistentes 

com a imagem reivindicada; (ii) e mostrar consideração pelo outro, sustentando sua 

imagem ou evitando seu desmascaramento. (Oliveira, 2008, p.183)  

 

De acordo com Brown e Levinson (1987), quando o objetivo comunicativo envolve a 

necessidade da realização de um Ato de Ameaça à face (doravante AAF), os interlocutores 

têm as seguintes opções: a) não fazer o AAF; b) fazer o AAF diretamente; c) fazer o AAF 

diretamente, mas com o apoio de estratégias de polidez positiva/negativa ou d) fazer o AAF 

indiretamente.  

 Nesse sentido, os autores apresentam uma hierarquia de estratégias disponíveis aos 

falantes. A decisão quanto ao tipo de estratégia relaciona-se a três variáveis sociais, a 

distância social entre falante e ouvinte, a sua relação de poder e o grau de imposição do ato 

em questão. 

 Dentre as estratégias apresentadas, o humor é considerado uma estratégia de polidez 

positiva, através da qual a distância social entre falante e ouvinte é diminuída. Nas palavras 

dos autores: 

 

Já que as piadas são baseadas no conhecimento mútuo e valores compartilhados, elas 

podem ser utilizadas para enfatizar este conhecimento ou os valores compartilhados. 

Fazer piada é uma técnica básica de polidez positiva para deixar o ouvinte ‘à vontade’ 

– por exemplo, em resposta a um faux pas do ouvinte, o falante pode brincar [...] As 

brincadeiras podem ser usadas também como uma exploração de estratégias de 
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polidez, em tentativas de redefinir o tamanho do ato de ameaça à face
20

. (Brown e 

Levinson, 1987, p.124 [tradução minha]).   

 

A perspectiva de Brown e Levinson revela uma rigidez com relação à função do 

humor, uma vez que dá a entender que o humor tem a função exclusiva de comunicar polidez 

positiva ou estratégias off record. Embora tenha também esta função, quando problematizada 

– levando em conta principalmente aspectos interacionais e relacionais – a relação do humor 

com a face torna-se mais complexa. 

 Béal e Mullan (2013) afirmam que o elo entre humor e preocupações com a face é 

mais delicado do que propõem Brown e Levinson, sobretudo quando o alvo do humor é o 

interlocutor. Nesse sentido, ao analisarem comparativamente o humor Francês e o 

Australiano, as autoras ampliam o escopo da temática humor/face, estabelecendo para esta 

relação três subcategorias de funções pragmáticas:  

 

i) O humor que ameaça à face do outro em prol do humor simplesmente – a ameaça à 

face é um subproduto do humor: as preocupações em relação às faces são 

temporariamente suspensas para fazer os outros rirem. Muitas dessas ameaças 

entram nas categorias ‘falsas’, elas são ‘falsos desafios’, ‘falsas imitações’, ‘falsa 

impolidez’.   

ii) O humor que é usado para reparar uma ameaça à face real ou em potencial do outro, 

por exemplo, o humor que ajuda a manter as interações em harmonia mesmo que 

tenha havido alguma forma de ameaça à face (uma pergunta indiscreta ou uma 

crítica velada, por exemplo, ou uma autoameaça do falante anterior). 

iii) O humor que é usado como autodefesa, em resposta a uma percebida ameaça à face 

(humorística ou não), por exemplo, o humor permite que o falante contra ataque, 

sem que revele nenhuma mágoa, protegendo assim sua face positiva. 

 

Por outro lado, o humor que tem como alvo uma terceira parte é mais simples de ser 

analisado de um ponto de vista pragmático, pois seu objetivo é, segundo as autoras, na maior 

parte das vezes, criar ou reforçar cumplicidade entre o falante e seus interlocutores.  

                                                 
20

 Since jokes are based on mutual shared background knowledge and values, jokes may be used to stress that 

shared background or those shared values. Joking is a basic positive-politeness technique, for putting H ‘at ease’ 

– for example, in a response to a faux pas of H’s S may joke […] Jokes may be used as an exploitation on 

politeness strategies as well as, in attempts to redefine the size of the FTA (Face Threatening Act) (Brown & 

Levinson, 1987,  p. 124). 
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4.3 Impolidez e entretenimento  

 

De acordo com Culpeper (1996) a maioria dos estudos que versam sobre as relações 

interacionais investiga as estratégias que mantém a harmonia na interação, são poucos os 

trabalhos sobre as estratégias que causam desarmonia e atacam o interlocutor.  

Neste sentido, Culpeper (1996) desenvolve, baseado na Teoria da Polidez de Brown e 

Levinson, a Teoria de Impolidez. Em 1996, Culpeper ainda defende a dependência da 

impolidez com relação à polidez. Para o autor, o falante precisa calcular o ato de ameaça à 

face envolvida no ato, antes de realizá-lo e para isso deve considerar todas as variáveis 

propostas no modelo de Brown e Levinson. 

 Dessa forma, espelhado nas estratégias de polidez propostas por Brwon e Levinson, 

sua teoria lista uma série de estratégias de impolidez que, ao contrário das de polidez, 

objetivam o ataque à face e a consequente desarmonia interacional.  

 Fazendo uma revisão de alguns de seus posicionamentos sobre impolidez, Culpeper 

(2010) apresenta uma certa instabilidade com relação ao conceito. Propondo as noções de 

‘inerência’ e ‘convencionalidade’, o autor postula que há alguns casos em que a impolidez é 

inerente a determinadas expressões linguísticas embora a convencionalização dessas formas 

como impolidas seja um fenômeno social. As pessoas ‘sabem’ o que é impolido em 

determinados grupos. 

 Por um lado, para justificar a ‘inerência’ o autor, amparado em teorias semânticas, 

afirma que parte do sentido de uma expressão impolida reside na expressão em si, o que 

contribui para o entendimento da expressão como um todo. Por outro lado, justifica a não-

inerência das expressões impolidas levando em conta o aspecto interacional e a interpretação 

dos participantes inseridos em contextos específicos.  

 

Culpeper enfatiza que ele mesmo assume uma posição dual, já que defende o sentido 

semântico e pragmático da (im)polidez como oposições interdependentes em uma 

escala, em que a (im)polidez pode ser uma expressão inerente linguística ou pode ser 

predominantemente determinada pelo contexto, mas, ele destaca que nem somente a 

expressão, nem somente o contexto podem garantir uma interpretação da (im)polidez. 

(Cunha, 2014) 

 

Para examinar a convencionalização, Culpeper (2010) propõe alguns métodos e lista 

fórmulas convencionalizadas de impolidez em inglês. Sua proposta baseia-se nas fórmulas da 

polidez proposta por Terkourafi (2005). Para a autora, a polidez é percebida através das 

coocorrências regulares de tipos de contextos determinados e de expressões linguísticas 
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específicas – que são vistos como realizações incontestadas de atos específicos. É através 

dessas realizações específicas que, segundo Terkourafi, nós adquirimos o conhecimento de 

quais expressões usar e em quais situações usar, apreendendo, por essa via, experencialmente, 

as estruturas de comportamento consideradas ‘padrão’ – default. 

 

Os contextos reais são despojados das suas particularidades e classificados em tipos de 

contexto que abrangem um tipo de falante (de um gênero, idade, classe social 

específicos etc.), interagindo com um interlocutor (de um gênero, idade, classe social 

específicos etc.), com quem o falante está num tipo específico de relação enquanto a 

interação ocorre num determinado tipo de configuração. Uma expressão linguística 

real é então classificada como um tipo de ato específico (de acordo com a sua força 

ilocucionária ou com o potencial de mudança do contexto), dependendo de como é 

tomada pelo interlocutor. Por exemplo, se a expressão é respondida como um pedido 

(havendo um aceite) é então classificada como um pedido. E, se a performance desse 

pedido não houver sido contestada (verbalmente, prosodicamente ou cineticamente) 

conta então como um pedido polido, neste contexto. Desta forma, a preocupação das 

teorias pós modernas sobre as armadilhas do analista ao projetar suas próprias 

interpretação é contornada, uma vez que são as próprias respostas observáveis dos 

interlocutores que guiam a classificação de qualquer enunciado específico realizando 

um ato específico e, além disso, como uma realização polida desse ato
21

. (Terkourafi, 

2005, p. 248) 

 

Para a autora, se esse procedimento revela as regularidades de coocorrência entre 

expressões realizando atos específicos e tipos de contextos, essas regularidades devem ser 

definidas como comportamento polido simplesmente porque são expressões 

regulares/frequentes. Assim, a polidez não reside nas expressões linguísticas em si, mas na 

regularidade/frequência de coocorrência: “É a coocorrência regular de determinados tipos de 

contextos e expressões linguísticas determinadas como realizações indiscutíveis de atos 

específicos que cria a percepção de polidez” (Terkourafi, 2005, p. 248) 

 Embora Culpeper acredite que é possível aplicar a teoria de Terkourafi à impolidez, 

segundo o autor, a dificuldade de adotar essa abordagem para a impolidez é que há muito 

mais regularidade de comportamentos polidos do que impolidos. O autor recorre então a 

                                                 
21

“Real-life contexts are then stripped of their particulars and classified into types of contexts encompassing a 

certain type of speaker (i. e., a speaker of a certain sex, age and social class), interacting with a certain type of 

addressee (i. e., an addressee of a certain sex, age and social class) with whom the speaker is in a certain type of 

relationship and while the interaction takes place in a certain type of setting. An actually-occurring linguistic 

expression is then classified as a certain type of act (i. e., as to its illocutionary force, or context-changing 

potential) depending on the addressee’s uptake. For instance, if the expression has been responded to as a request 

(by, e. g., complying with it) in real-life, then it is classified as a request. And, if the performance of this request 

has gone unchallenged (verbally, prosodically, or kinetically), then it counts as a polite request in this context. In 

this way, post-modern theories’ concern about the pitfalls of projecting the analyst’s own interpretation onto the 

data is addressed, since it is the participants’ own observable responses that guide the classification of any 

particular utterance as realizing a particular type of act, and moreover as a polite realization of that act” 

(Terkourafi, 2005, p. 248). 
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contextos específicos em que a impolidez parece fundamental, como o treinamento do 

exército e ao metadiscurso, que revela através de avaliações sobre o comportamento e ações 

(“você foi rude”, por exemplo) ‘como as coisas deveriam ser’. 

As fórmulas impolidas são agrupadas pelo autor (Culpeper, 2010) segundo 

semelhanças estruturais, observando o seu conteúdo e as formas como são percebidas, por 

exemplo, a prosódia, os sinais não verbais, como a voz tensa etc. Assim, o autor dá conta de 

uma lista de regularidades de fórmulas de impolidez convencionalizadas do Inglês (ressalta 

que a lista não dá conta de todas) como, por exemplo, o uso de insultos (feio, gordo, pequeno, 

porco, bastardo, perdedor etc.)  

 Quando combinada com a brincadeira ou o humor, a impolidez é geralmente 

concebida como uma estratégia que enfatiza a solidariedade no grupo. No entanto, este tipo de 

atividade associada a polidez positiva e equivalente a familiaridade e solidariedade pode ser 

um problema pois a brincadeira ou qualquer outra atividade de humor gera avaliações 

paradoxais e ambíguas por parte dos participantes, portanto, nem sempre são compreendidas 

como uma estratégia positiva. De acordo com Kotthoff: 

 

O problema em equiparar humor com familiaridade/solidariedade e consequentemente 

com polidez é que muitos momentos de provocação bem humorada através de 

implicância ou brincadeira direcionada a alguém podem ser considerados “claramente 

impolidos”, pelo menos para o alvo da provocação, e ainda assim ter um caráter de 

afirmar a relação
22

 (Kotthoff, 1996, p. 299 apud Haugh & Bousfield, 2012, p. 1100). 

 

 

Neste sentido, ainda em 1996, Culpeper identifica dois tipos de impolidez, “a 

impolidez inerente” e “a falsa impolidez”. Independente do contexto, o primeiro tipo de 

impolidez só se aplica a alguns casos como colocar o dedo no nariz em público, soltar gases 

etc. O segundo tipo, a falsa impolidez, é uma impolidez que se mantém na superfície. Baseado 

no Princípio da brincadeira de Leech (1983), Culpeper vê este tipo de impolidez como um 

enunciado falso e impolido que busca ser verdadeiro e polido. Os xingamentos e apelidos 

pejorativos entre adolescentes são bons exemplos de falsa impolidez. 

 A identificação da falsa impolidez nos ajuda a entender porque a ausência de polidez é 

comumente associada à intimidade. Em situações em que a impolidez é percebida como falsa, 

ser superficialmente impolido pode ser uma estratégia para gerar intimidade.  

                                                 
22

 The problem with equating humour with familiarity/solidarity, and thus with politeness is that many instances 

of humourous provocation through teasing or making fun of someone can be argued to be “clearly impolite”  at 

least for the target of the tease, yet nevertheless still have a “relationship-affirming character” (Kotthoff, 1996 p. 

299 apud Haugh & Bousfield, 2012, p. 1100) 
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 Haugh e Bousfield (2012) definem a falsa impolidez como uma forma de ‘subpolidez’ 

“que tem o efeito de estabelecer ou manter um laço de familiaridade” (Haugh & Bousfield, 

2012, p. 1099). Trata-se mesmo de uma falta de polidez ou uma impolidez de brincadeira, que 

aparece como resultado de avaliações em atividades comuns em interações casuais entre 

amigos. “[A] falsa impolidez não é nem uma avaliação de polidez, nem de impolidez, é algo 

conceitualmente distinto, nomeadamente, não-impolidez” (Haugh & Bousfield, 2012, p. 

1103). 

 As avaliações de falsa impolidez são constituídas pela orientação simultânea para 

ameaças (tanto às pessoas quanto às relações) junto com o apoio a essas relações. É 

justamente esta característica paradoxal que a distingue de avaliações estritamente polidas, 

impolidas ou não polidas. 

 Ao tratarem da noção de falsa impolidez, os autores estudam apenas momentos em 

que a zombaria jocosa ou o abuso jocoso
23

 são alcançados em interação. Afirmam, no entanto, 

que há momentos em que essas ações não geram avaliações de falsa impolidez e são 

consideradas impolidas. 

 As práticas interacionais que ocasionam avaliações de falsa impolidez oferecem 

sempre a possibilidade de serem avaliadas como impolidez por alguns participantes, 

“principalmente o alvo dessas ações ou participantes que se identifiquem fortemente com o 

alvo” (Haugh & Bousfield, 2012, p. 1112). Mas são por fim avaliadas como positivas, como 

uma espécie de ofensa permitida que promove a conexão relacional. 

 Quando a avaliação de falsa impolidez não é alcançada e, ao contrário, um enunciado 

gera avaliações de impolidez, para Culpeper (2011), há ainda a possibilidade da impolidez ser 

de entretenimento. Para o autor, o entretenimento por meio da polidez apresenta cinco fontes 

de prazer; a) o prazer emocional – a impolidez cria uma excitação que pode ser prazerosa; b) 

o prazer estético – uso de criatividade para responder a um ataque com um ataque superior, 

utilizando para isso novas e criativas regras pode gerar prazer; c)  prazer voyeurístico – a 

exposição de aspectos pessoais (fraquezas) pode criar esse prazer; d) o prazer de ser superior 

– explicado pela teoria da superioridade (c.f. Bergson, 1900) observar pessoas em situações 

piores que as nossas pode gerar prazer e, e) o prazer de se sentir seguro – observar, por 

exemplo, uma briga pode gerar prazer pelo fato de que o espectador se sente feliz por estar 

fora da briga. (c.f. Cunha, 2014). 

 

                                                 
23

 Jocular abuse (Haugh & Bousfield, 2012). 
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4.4 Proposta de análise  
 

 

A perspectiva clássica em Pragmática que o significado envolve os ouvintes atribuindo 

intenções aos falantes baseados no comportamento, normalmente um enunciado, do 

falante pressupõe uma conceptualização somativa da interação, onde o significado do 

falante é reduzido ao comportamento do falante (output) e às inferências do ouvinte 

sobre as intenções subjacentes ao comportamento do falante (input). Assume-se, 

portanto, que em casos de comunicação bem sucedida, as inferências do ouvinte sobre 

as intenções do falante correspondem com as do falante, ao passo que a falha na 

comunicação é caraterizada como casos em que essas inferências não correspondem 

com as reais intenções do falante.
24

 (Haugh, 2012 p. 264 [tradução minha]). 

 

Arundale propõe que a comunicação seja compreendida a partir de um modelo de 

alcance interacional que explica os significados ou interpretações de forma “não somativa” 

como estados psicológicos de indivíduos que são iniciados, confirmados e modificados em 

tempo real. O autor retoma o movimento de Levinson (1979) de dar à pragmática linguística 

uma base empírica e não mais filosófica como propunha Grice. 

 Adotamos, portanto, a definição de Levinson que vê o tipo de atividade como “uma 

categoria vaga na qual os membros focais são definidos por eventos com objetivos definidos e 

constituídos socialmente, com restrições nos participantes, no cenário e etc., mas acima de 

tudo no tipo de contribuições possíveis” (Levinson, 1979, p. 368).  

 As diferenças de interpretação ocorrem através do mesmo processo interacional que 

gera as semelhanças. Nos modelos interacionais, a diferença de interpretação não é uma falha 

ou um colapso da comunicação, ao contrário, é um fenômeno empiricamente evidente na 

interação, portanto, deve ser explicado e não ignorado. (Haugh, 2009). 

 Assim, na perspectiva sociointeracional que adotamos levamos em conta o ruído, 

dando importância ao ouvinte, que é também um falante, e entendendo a comunicação de 

forma não-linear, mas circular. Inserido numa perspectiva discursiva, o modelo interacional 

incorpora e amplia aspectos de outros modelos. Entram em cena conceitos como o enquadre e 

o footing da Sociolinguística Interacional e acredita-se, assim, que todo comportamento 

comunica, até mesmo o silêncio. “[A] pesar de o substrato de um gesto derivar do corpo de 

                                                 
24

 The classic view in pragmatics that meaning involves recipients attributing intentions to speakers based on the 

behaviour, normally an utterance, of that speaker (see Haugh and Jaszczolt, this vol., for further discussion), 

presupposes a summative conceptualisation of interaction, where speaker meaning is reduced to the speaker’s 

behaviour (output) and the recipient’s inferences about intentions underlying the speaker’s behaviour (input). It 

is assumed, therefore, that in cases of successful communication, the recipient’s inferences about the speaker’s 

intentions match those of the speaker, while miscommunication is characterised as cases where those inferences 

do not match the actual intentions of the speaker
24

 (Haugh, 2012 p. 264) 



42 

 

quem o executa, a forma do gesto pode ser intimamente determinada pela órbita 

microecológica na qual o falante se encontra” (Goffman, 2002, p.15). 

 “A conversa cotidiana ou a fala-em-interação é a forma fundamental de comunicação 

humana usando a linguagem
25

” (Arundale, 1999, p. 131). É um fenômeno tão fundamental 

que subjaz qualquer outra atividade em que a linguagem é utilizada, seja um encontro casual 

na rua, uma consulta médica ou ainda uma transação comercial. É definida ainda como 

primordial, no sentido de que todos se engajam nela desde muito cedo e constantemente ao 

longo de suas vidas (Schegloff, 1999; Haugh, 2012). 

 Adotar o modelo interacional proposto por Arundale e Haugh entre outros teóricos da 

Pragmática gera consequências principalmente com relação às duas principais características 

da conversação interacional, a emergência e a situacionalidade. 

 No que tange à emergência trata-se de perceber a conversa como um sistema em que a 

atividade de cada participante está diretamente relacionada à dos demais, um enunciado está 

ligado ao seguinte e é condicional para a existência do próximo.  

 A visão clássica em Pragmática de que o significado consiste em atribuir intenções aos 

falantes pressupõe uma conceptualização somativa da interação, em que o significado do 

falante é reduzido ao comportamento do falante (output) e as inferências do ouvinte com 

relação às intenções subjacentes ao comportamento do falante (input). 

 Nossa proposta, com base no modelo de alcance interacional da comunicação 

elaborado por Arundale (1999; 2006; 2008), sugere que alcançar o significado é um projeto 

conjunto, os processos cognitivos são amplamente interdependentes; as possíveis inferências 

subjacentes a um enunciado são, sem dúvida, mais produtivamente compreendidas em termos 

de inferência antecipatória e retroativa: 

 

O processamento de cada participante ao usar a linguagem envolve uma série de 

operações cognitivas simultâneas que são temporariamente estendidas, não somente 

para frente no tempo no desenho do ouvinte de seu próprio enunciado, mas também 

para trás no tempo na avaliação retroativa das interpretações do que já havia sido 

produzido no seu próprio ou no enunciado do outro
26

. (Arundale e Good, 2002, p. 135 

[tradução minha]). 

 

                                                 
25

 “[O]rdinary conversation or talk-in-interaction is the fundamental form of human communication using 

language” (Arundale, 1999, p. 131). 
26

 Each participant’s processing in using language involves a set of concurrent cognitive operations that are 

temporally extended, not only forward in time in recipient design of their own utterances and in anticipation of 

other’s talk…but also backwards in time in the retroactive assessing of interpretations of what has already been 

producing in their own and in other’s utterance. (Arundale e Good, 2002, p. 135). 



43 

 

Assim, podemos classificar a conversa como um fenômeno conjunto, não somativo 

que envolve dois ou mais indivíduos cognitivamente autônomos engajados em proporcionar e 

restringir produções e significados de enunciados e comportamentos observáveis em 

sequência (Arundale, 2010, p. 17-18). 

 Para Mey, “atos de fala não existem, a menos que sejam situados, o que significa que 

não pode ser dito que eles têm uma única referência, baseado no seu conteúdo linguístico 

(semântico)
27

” (Mey, 2010, p. 2882). 

 Se, como propõe Mey, não podemos dizer que os atos de fala referem-se a uma única 

função – a um único referente –, como é, portanto, que somos capazes de captar as 

regularidades que nos permitem identificar determinados atos típicos, como um convite, um 

pedido de desculpas etc. Para o autor, a resposta está na situação. Uma elocução proferida não 

é o resultado daquilo que um falante quer dizer, do que ele pensa, trata-se de um processo 

situado, que depende do que os interagentes podem ter em mente como as possíveis 

referências àquela elocução, além do que “toda a situação societal representa para o falante e 

para seus interlocutores” (Mey, 2010, p. 2883). 

 Levar em conta a situação é entender os sujeitos interacionais não como ‘cabeças 

falantes’, mas como “agentes na cena societal que trazem consigo toda sua bagagem de 

conhecimento de mundo, pressuposições tácitas e explícitas, expectativas, preconceitos assim 

como experiências anteriores de mundo e linguísticas
28

” (Mey, 2010, p. 2883 [tradução 

minha]). 

 A situacionalidade refere-se não somente ao contexto local e situado de uma 

determinada interação, vai além do aqui e agora conversacional, abrangendo as camadas de 

historicidade e ordens de indexação que levam à construção de significados e atos 

pragmáticos (Haugh, 2012). 

 Captar que um convite é um convite e não uma ordem, por exemplo, não tem a ver 

com as regras que formulam um determinado ato de fala (o convite), é na situação que o 

interlocutor coconstruirá esse entendimento, através do que Mey (2010) denomina um 

protótipo situacional generalizado, ou um pragmema em analogia com o morfema em relação 

à morfologia ou o fonema em relação à fonologia. 

                                                 
27

 “Speech acts do not exist, unless they are situated, which means that they cannot be said to have a unique 

reference, based on their linguistic (semantic) content” (Mey, 2010, p. 2882).  
28

 “as agents on the societal scene, bringing along their entire baggage of world knowledge: tacit and explicit 

presuppositions, expectations, and prejudices, as well as prior linguistic and world experiences.” (Mey, 2010, p. 

2883) 
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 ‘As regras’ que nos permitem identificar um determinado pragmema são mais 

produtivamente compreendidas como propriedades que emergem e são distribuídas ao longo 

das interações, possibilitadas pelas redes de falantes: “a renovação contínua de padrões de 

ação interna em redes sociais é o mecanismo pelo qual as ordens de indexação são sustentadas 

(e, assim, evoluem)” (Mey, 2010, p. 23). Estas propriedades constituem um certo consenso, 

um conjunto de práticas e não de crenças. (Eelen, 2001 apud Mey 2010). 

Para Mey as ordens de indexação formam parte de uma memória compartilhada, 

independente da memória particular de cada indivíduo, através da qual os falantes se valem 

em suas interações. 

 

Para que qualquer atividade seja bem sucedida tem de ser esperada, não apenas no 

sentido de que alguém está esperando que o ato seja praticado, mas sim de um modo 

mais geral: este tipo específico de ato deve ser pertinente nesta interação discursiva 

específica
29

 (Mey, 2010, p. 445). 

 

Assim, a consequência de se levar em conta a situacionalidade inerente as interações 

conversacionais é que os fenômenos pragmáticos na conversa nem sempre podem ser 

diretamente reduzidos a fenômenos interacionais emergentes no aqui-e-agora, “sem a devida 

consideração de suas raízes sociocognitivas” (Haugh, 2012). 

 Como tratamos da conversa no dia-a-dia, dados reais, dinâmicos e complexos, 

acreditamos ser necessária uma perspectiva de estudos que valorize o contexto local e que o 

trate como um elemento essencial para a compreensão do significado. 

 Este estudo insere-se numa perspectiva sociointeracional de análise da linguagem, 

considerando a língua em uso como uma forma de se construírem, manterem e negociarem 

relações. Entendemos que o discurso é construído de forma dinâmica, em interação, situado 

historicamente em contextos socioculturais. Nesta tradição de análise linguística, segundo 

Pereira, focaliza-se “a prática comunicativa, o mundo real em que as forças interativas e 

sociais emergem” (Pereira, 2002, p. 9). 

 Para Gumperz (apud Pereira, 2002), um dos principais teóricos da Sociolinguística 

Interacional, é preciso “dar conta tanto dos processos interpretativos no nível local como dos 

processos interpretativos mais gerais, societários, das ideologias linguísticas e de como eles 

                                                 
29

For any activity to be successful it has to be expected, not just in the sense that somebody is waiting for the act 

to be performed but rather in a general sense: this particular kind of act is apposite in this particular discursive 

interaction” (Mey, 2010, p. 445). 
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fazem parte do insumo para os processos inferenciais que determinam o julgamento de 

sentido”. (Pereira, 2002, p. 10) 

Nesta perspectiva, com relação ao humor, corroboramos a proposta de Patrick 

Charaudeau que defende a ideia de manter o termo ‘humor’ como uma categoria genérica 

mais ampla que engloba diversas categorias descritivas e enunciativas. O humor é “uma 

atividade linguística que constrói um universo de pensamento, uma proposta de fala de uma 

determinada visão do mundo.”  

A categoria genérica ‘humor’ abarca vários processos que atingem efeitos variados e 

apresentam diferentes maneiras de se comunicar a violação da ordem no mundo, a fim de 

criticar normas sociais e/ou estabelecer a conivência lúdica entre interlocutores. 

 O cômico, o ridículo, a ironia, a piada, o deboche são todos processos que, embora 

nem todos tenham sido definidos, contribuem para uma multiplicidade de possíveis 

combinações que aumenta a possibilidade de taxonomias do humor, segundo o autor.  

 No entanto, apesar de a taxonomia ser uma das atividades de análise linguística, “nada 

é mais prejudicial para a compreensão dos fenômenos, do que o uso de palavras umas pelas 

outras ou umas com as outras, sem muitas distinções” (Charaudeau, 2013, p.13). 

 Segundo Béal e Mullan, as categorias tradicionalmente utilizadas para definir o humor 

como piadas, anedotas, implicância etc. são insuficientes e não produtivas para uma análise 

interacional onde nenhuma taxonomia das formas ou funções do humor seria completa.  

 

Em resposta a esta taxonomia potencialmente confusa, novos ‘rótulos’, mais precisos, 

têm sido criados e usados de forma bem sucedida por pesquisadores para atender suas 

necessidades. Estes são rótulos que levam em conta considerações pragmáticas e 

interacionais e são apropriados para descrever tipos específicos de humor em 

contextos bem definidos.
30

 (Béal e Mullan, 2013).  

 

Empiricamente, fomos levados a estabelecer a ‘zombaria jocosa’, o ‘humor fantasioso’ 

e o ‘abuso jocoso’ como tipos de humor no contexto analisado. Estabelecendo esses tipos de 

humor, contornamos o prejuízo da incompreensão possibilitada pela taxonomia e 

problematizando essas categorias, observamos regularidades destes tipos no contexto em que 

ocorrem.  

                                                 
30

 In response to this potentially confusing taxonomy new more precise ‘labels’ have indeed been created and 

used successfully by researchers to meet their own needs. These are labels which include pragmatic and 

interactional considerations and are appropriate for describing specific types of humour in well defined contexts 

(Béal e Mullan, 2013). 
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“True friends stab you in the front.” 

(Oscar Wilde) 

 

 

5. A amizade: significados e espaços 
 

Dado o tipo de atividade que caracteriza o corpus deste trabalho, fazemos na primeira 

seção deste capítulo, uma breve revisão sobre os significados das relações de amizade. Em 

seguida, buscamos caracterizar a casa como o espaço dos amigos verdadeiros/ íntimos.   

 

 

5.1 Os significados da amizade 

 

O tempo e a cultura revelam-se variáveis importantes para o entendimento do 

significado da amizade. Em termos históricos, a amizade foi vista na Antiguidade como um 

fenômeno social. Para Aristóteles, era uma atitude necessária à vida em sociedade e, como tal, 

relacionada à ética.  

 Neste sentido Aristóteles identifica três tipos de amigo, o amigo pela utilidade, pelo 

prazer e pelo bem do outro. É somente esse último que é considerado ‘a amizade perfeita’, 

visto que é a única que se fundamenta como uma virtude e só é possível entre homens “bons e 

semelhantes na virtude, pois tais pessoas desejam o bem um ao outro de modo idêntico, e são 

bons em si mesmo” (Aristóteles, 1973).  

 Tanto o amigo pela utilidade quanto o amigo pelo prazer experimentam amizades 

efêmeras, segundo Aristóteles “quando desaparece o motivo da amizade, esta se desfaz, pois 

existia apenas como um meio para se chegar a um fim” (Aristóteles, 1973). É o tratamento da 

amizade ‘perfeita’ como uma virtude que explica a relação na Antiguidade entre amizade e 

ética e por isso mais como um fenômeno social do que pessoal. 

 Já no pensamento ocidental moderno, segundo Rezende (2002), a amizade passou a 

ser vista como um fenômeno privado. É com o Cristianismo e a ênfase ao amor à Deus que a 

amizade perde terreno como ideal ético e passa a ser compreendida como um sentimento 

natural. 

 

Essa naturalização da amizade enquanto sentimento ou preferência individual, dando 

origem a uma relação baseada também em escolhas singulares, tornou-se corrente no 

pensamento ocidental moderno. Por isso a amizade passou a ser vista como coisa 

estritamente pessoal, de cunho afetivo e pouco sujeita a princípios sociais” (Rezende, 

2002, p. 19). 
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Na modernidade, os estudos sobre o tema, de um modo geral, apontam para diferentes 

tipos de amigos. Há os “amigos do trabalho”, “da faculdade”, “do condomínio” e os “amigos 

de verdade”, cujas relações são marcadas por uma maior proximidade e intimidade. Em 

função do afeto e da intimidade, a amizade é geralmente comparada à família. Como na 

família, “amigos de verdade” são aqueles que já construíram uma relação estruturada ao longo 

do tempo e com quem podemos ser como somos. Diferentemente das famílias, só nas relações 

de amizade, somos livres para escolher com quem desejamos conviver intimamente. 

 Antes relegada a ponto de contraste com as relações de parentesco, a partir da década 

de 70 a amizade passa a alcançar relevância teórica para a Antropologia e a Sociologia. 

Segundo Rezende, os estudos dessa época podem ser divididos em dois grupo, de acordo com 

seu recorte teórico-metodológico: 

  

[O]s que partem de uma definição preestabelecida de amizade para mostrar como a 

relação é afetada por variáveis sociológicas como gênero, fase de vida, classe etc. 

Outros [que] tomam-na como objeto de representações histórica e culturalmente 

elaboradas e, portanto, variadas (Rezende, 2002, p 21). 

 

 

Dentre os primeiros, destaca-se o trabalho de Paine (1974), que vê a amizade como um 

refúgio da vida pública e de todas as suas obrigações. Esta concepção predeterminada da 

amizade que toma os significados de forma fixa, supõe que a amizade tende a se estabelecer 

entre pessoas com a mesma origem social, que convivam no mesmo meio e compartilhem os 

mesmos interesses. 

 O segundo grupo de estudos identificado por Rezende relativiza noções históricas e 

culturais que passam a ser vistas de forma situada. A própria noção de pessoa é 

problematizada o que implica que a amizade não esteja sujeita a determinações externas, mas 

a normas elaboradas pelos sujeitos em interação. 

 Para Ginsburg (1988), os amigos obedecem à protótipos de relações que, como a 

noção de script da psicologia cognitiva, não são modelos que determinam diretamente o 

relacionamento, mas casos e exemplos de categorias socialmente reconhecidas, uma espécie 

de modo de referência que se reflete na pergunta: “o que é um amigo?” (Ginsburg, 1988). 

 Neste sentido, Silver (1989), que propõe o conceito de ‘amigo ideal’, acredita que “as 

amizades são julgadas de alta qualidade na medida em que invertem os caminhos da 

sociedade de um modo geral. Neste ideal, as amizades são voluntárias, não especializadas, 
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informais e privadas” (Silver, 1989, p. 274) Para Silver, a amizade é uma relação entre dois 

seres únicos, insubstituíveis, que buscam a intimidade, a revelação de suas verdades mais 

íntimas (Silver apud Rezende, 2002). 

 Num artigo baseado em seu estudo sobre a amizade nas camadas de Londres e do Rio 

de Janeiro, Rezende trata das mágoas na amizade e aponta que, na Inglaterra, “em qualquer 

relação de amizade, o início era marcado mais pela descoberta de afinidades e pelo exercício 

da sociabilidade do que pelas revelações do “self verdadeiro”, que exigiam uma confiança 

construída ao longo do tempo”. Lá a amizade não é um sentimento, mas uma relação em si e, 

por isso, há maior valorização da amizade baseada na confiança e cumplicidade. 

Em suas palavras:  

‘Ser eu mesmo’ implica uma apresentação sem reservas e espontânea de si mesmo, 

sem o autocontrole exigido pelas regras de polidez. Não tanto uma exposição verbal de 

problemas e sentimentos íntimos, o que predominava aqui era a ideia da revelação 

completa do “self verdadeiro” – com inseguranças, de mau humor, com cólicas 

menstruais etc.  (2002b) 

 

Já no Brasil, a amizade é tida como um sentimento e, dessa forma, pode estar presente 

em diferentes relações, no trabalho, na rua – a autora dá como exemplo o emprego aqui no 

Brasil do termo ‘amigo’ para referir-se ao garçom, ao guardador de carros etc.  

 De acordo com a mesma autora, a valorização da polidez formal e a contenção de 

sentimentos no contexto inglês torna a relação de amizade mais difícil, ao passo que no Brasil 

há maior facilidade em se romper as barreiras da polidez e ‘ser eu mesmo’, mesmo com os 

sentimentos antagônicos que a exposição do “self verdadeiro” implica.  

Na Inglaterra muitos foram os relatos de amigos que se consideravam próximos (close 

friends), mas que ainda assim tinham um ‘medo de se impor’ aos amigos, “inclusive nas 

situações de crise pessoal em que deveria ser possível contar com o apoio deles”. 

  A autora revela então que, pelo menos no contexto inglês, existe uma certa tensão 

entre querer e poder “ser eu mesmo” e refrear-se de uma apresentação completamente 

espontânea de si mesmo. 

 Um outro ponto destacado no contraste estabelecido por Rezende é a importância, para 

a sociedade brasileira, de se relacionar, estar conectado, não importa se o nível é superficial e 

se as relações de genuína confiança sejam poucas. Talvez essa importância explique o fato do 

Brasil ser um dos países de maior sucesso em redes sociais como Orkut e Facebook
31

. Com 

                                                 
31

 O Orkut foi uma rede social filiada ao Google, criada em 2004 e desativada em 2014, tinha como maioria de 

usuários Brasileiros e Indianos. O Facebook é a maior rede social em operação, criada em 2004. 
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seus mais de 65 milhões de usuários, o Brasil perde apenas para os Estados Unidos, com 

relação ao número de usuários. 

 Nesta perspectiva, muitos estudos versam sobre a relação estreita entre amizade e 

confiança. Para Silver (1989), a confiança é o que permite uma redução da incerteza sobre o 

outro e, embora seja comumente relacionada ao tempo de convívio, nem sempre é o caso. O 

autor cita alguns exemplos de ‘amizade relâmpago’ que revelam relações de amizade 

baseadas mais no instinto do que na maturidade da relação.  

 Só as relações de genuína confiança, aquelas que já se tornaram próximas (mesmo que 

não tenham precisado de muito tempo para isso) são convidadas para a casa. Para os outros 

“amigos”, os encontros acontecem em outros contextos, como o clube, na praia, na faculdade 

etc. 

 Os amigos que recebemos em casa são, então, caracterizados como amigos íntimos. 

No contexto desta pesquisa, no que tange aos sentimentos que regulam essas amizades, eles 

parecem aproximar-se da intimidade em todas as suas acepções, tanto com relação à 

proximidade e espontaneidade, quanto com relação a um tratamento atrevido, provocador, 

passando ainda pela ideia de desenvoltura e domínio no manejo dessas relações.  

 Para a Antropologia, segundo Gilberto Velho, o maior ou menor controle das emoções 

não significa que os encontros sociais envolvem mais ou menos expressão de sentimentos, 

mas sim que estes sentimentos obedecem a convenções sociais estipuladas e desenvolvidas 

pelo grupo em que ocorrem. 

 

Há sentimentos e emoções valorizados, tolerados e condenados dentro de um grupo, 

de uma sociedade. Há, portanto, maiores ou menores possibilidades de viabilizá-los, 

efetivá-los. Desejos “pecaminosos”, emoções “inconvenientes”, sentimentos 

“impróprios” são limitados e balizados pelas sanções e normas vigentes ou 

dominantes. Os padrões de normalidade legitimarão ou não dentro de uma situação 

particular as condutas e ações individuais (Velho, 2008, p.31). 

 

De todo modo, não podemos esquecer que a relação de amizade, de um modo geral, é 

calcada em três princípios básicos: a reciprocidade, o equilíbrio e a questão da escolha. 

Amigos são amigos enquanto há reciprocidade e equilíbrio, quando começa haver um 

desequilíbrio de atenção, de afeto, de material, do que quer que seja, a amizade não se 

sustenta (Rezende, 2002).  
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5.2 O lugar dos amigos  

 

Conforme vimos, a casa, na cultura brasileira, é, por excelência, o lugar dos amigos, 

dos encontros com os amigos.  Uma das características desses encontros é ser de uma 

conversa com muitos participantes.  

Nas conversas institucionalizadas, os participantes têm direitos e responsabilidades 

tipicamente diferentes, reflexo de seus papéis institucionais e identidades discursivas. Nas 

conversas cotidianas, principalmente aquela com muitos participantes, os papéis parecem 

mais frouxos e as identidades discursivas são moldadas ao longo das interações:  

 

(...) os participantes criam e recriam identidades discursivas para cada um e assim 

formam um contexto sempre em mudança para a conversa. Goodwin mostra como o 

falante atual pode, através do contato com os olhos, do desenho do turno ou ainda pela 

hesitação em começo de turnos, atrair a atenção de um participante específico, e fazê-

lo (la) o ouvinte endereçado
32

. (Hakulinen, 2009, p. 58). 

 

Além das identidades discursivas, os participantes também se apresentam por alguns 

atributos indentitários. De acordo com Simon (2004), dentre esses atributos estão a 

personalidade, habilidade, traços físicos, características comportamentais, crenças religiosas, 

papéis sociais, afiliação de linguagem e pertencimento a grupos. No caso em estudo, dado o 

tempo de convívio, alguns atributos indentitários passam a ser vistos pelo grupo como marcas 

de um participante. Nessa linha, eles podem ser rotulados como o ‘o avarento’, ‘o mal 

humorado’ ou ‘o palhaço’, ainda que essas representações sejam muito instáveis. Assim, o 

‘mal-humorado’ pode desempenhar o papel do avarento ou até mesmo o de bem-humorado 

em determinada situação. 

 Hakulinen (2009) aponta também que, quanto mais falantes em um mesmo grupo, 

maior a possibilidade de que eles se separem e deem origem a duas ou mais conversas 

separadas.  É possível perceber em nossa análise, por exemplo, que, sendo um grupo 

relativamente grande (dez participantes), nenhum dos excertos selecionados conta com a 

participação de todos os membros do grupo. 

 Ouro ponto a considerar em encontros de amigos é a sua meta fim. Aparentemente, 

esses encontros são motivados por uma dada atividade (um almoço, um chope, um cinema). 

Mas essas atividades servem a um objetivo: estreitar relações com amigos. 

                                                 
32

 In multi-party conversations (…) the participants create and re-create discourse identities for each other 

thereby forming an ever changing context for the talk. Goodwin shows how the current speaker can, by way of 

eye contact, by turn design and even hesitation at turn beginnings, gain the attention of a particular participant, 

and make him/her the addressed recipient
32

 (Hakulinen, 2009, p.58). 
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 Como afirma Levinson (1979), o conceito de atividade é vago, pois, abrange um 

gradiente constituído, por um lado, de atividades totalmente pré-concebidas e estruturadas, 

como uma missa católica e, por outro, de eventos sem um script definido como um encontro 

aleatório na rua.  

 No caso do almoço entre amigos, atividade-meio dos encontros de amigos, objeto 

desta pesquisa, é uma atividade que contém alguns elementos estruturados e pré-concebidos – 

há sempre um momento em que vão almoçar de fato – mas contém também alguns outros 

elementos inesperados, mais flexíveis, como a possibilidade de sentarem à mesa ou não, por 

exemplo.  

 Há também a interferência do local onde a reunião acontece. Quando a reunião ocorre 

em lugares maiores, a tendência é que o grupo se separe com mais frequência. Por exemplo, 

em nossos dados, percebemos isso nos encontros que ocorrem na casa de Gil e Celia. Sendo 

uma casa, com piscina e churrasqueira, podemos observar uma maior dispersão dos 

participantes. Em função disso, o grupo pode se subdividir em mais de dois subgrupos, cada 

subgrupo pode estar envolvido em outra atividade (não o almoço), mas cada subgrupo estará 

realizando a meta do encontro: reforçando os laços afetivos. 
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“Não existem fatos, apenas interpretações” 

(Friedrich Nietzsche) 

 

 

6. Metodologia 
 

Neste capítulo apresentamos a metodologia adotada no desenvolvimento da pesquisa. 

Inicialmente, descrevemos o tipo de pesquisa e o universo em que se desenvolve, em seguida, 

apresentamos os sujeitos da pesquisa e a forma como os dados foram gerados e tratados. 

 

6.1 Sobre o tipo de pesquisa 

 

A pesquisa qualitativa tem se desenvolvido em vários campos das Ciências Humanas e 

Sociais.  A escolha do método qualitativo, que tem por princípio o processo indutivo baseado 

na compreensão das ações humanas em diferentes perspectivas culturais, tem como 

justificativa o reconhecimento de que o conhecimento é uma construção coletiva que parte da 

realidade dos sujeitos mediados por processos de reflexão e revelação da realidade estudada. 

 É na pesquisa qualitativa de base interpretativista que pesquisador e pesquisados 

interagem de forma criativa, valorizando a contradição do fato observado e descobrindo o 

significado das ações e relações sociais. Enfatiza-se assim, intersubjetividade e conflito. 

 Dessa forma, não se pretende estudar o fenômeno em si, mas entender seus 

significados individuais ou coletivos para a vida das pessoas.  É por isso que, torna-se 

indispensável compreender o que os fenômenos socioculturais em geral representam para os 

sujeitos inseridos em contextos específicos.  

 Para o pesquisador inserido na perspectiva qualitativa e interpretativista, o fenômeno 

estudado pode ser melhor observado e compreendido no contexto em que ocorre e do qual é 

parte. Visando à compreensão ampla do fenômeno, todos os dados naturais e reais são levados 

em conta, sendo fundamental, portanto, que o pesquisador compreenda os fenômenos 

estudados sob a perspectiva dos participantes. 

 Os estudos empíricos têm como base a investigação do mundo natural. Atribui-se, 

portanto, importância fundamental aos sentidos que as coisas no mundo (dentre elas os 

sujeitos, as instituições e as situações vivenciadas) têm para os indivíduos, ressaltando que 
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este sentido emerge das relações interacionais. Assim, compreende-se a realidade empírica 

somente a partir da experiência humana. 

Diferentemente de uma abordagem quantitativa, a pesquisa qualitativa não parte de 

hipóteses estabelecidas a priori. Ao contrário, parte de perguntas de pesquisa que geram 

investigações mais específicas. Dessa forma, os resultados são constituídos a partir dos dados 

de pesquisa, num processo de baixo para cima, à medida que são desenvolvidos coleta e 

investigação de dados (Flick, 2009).  

 É na perspectiva qualitativa e interpretativista que propomos a análise dos dados reais 

aqui apresentados. 

 

6.2 Sobre a definição do universo de pesquisa 

 

Esta pesquisa investiga o humor na conversa que se desenrola em encontros onde 

estão presentes dez participantes. O grupo que nomeia o encontro de ‘confraria’ se 

estabeleceu em 2007. 

 A ideia inicial da ‘confraria’ foi concebida quando o grupo já se encontrava com 

frequência há mais ou menos dois anos. Nestes encontros, começou a ser comum que um dos 

participantes cozinhasse para os demais e, assim, estabeleceu-se a ideia de criar certas regras e 

dar título ao encontro. 

 Estabelecido como uma ‘confraria’, o encontro tem, portanto, o objetivo explícito de 

compartilhar momentos em que há algum tipo de refeição. Como é formado por 5 casais, uma 

das regras que se estabeleceu é a de que, a cada encontro, um casal é responsável pela 

preparação do almoço. As refeições, em geral, são receitas relativamente simples que são 

seguidas com mais ou menos disciplina. 

 É estritamente proibida a entrada de mais um participante sem que haja total 

consentimento de todos os membros do grupo. Há, inclusive, uma brincadeira que não chegou 

a ser analisada nesta pesquisa, mas que, na possível inclusão de um novo membro, este 

membro não poderia receber nenhuma ‘bola preta’.  

 As regras a que os participantes se referem foram desenvolvidas em conversas com 

muito humor, no entanto, são respeitadas com rigidez. Como nenhum dos participantes é 

cozinheiro profissional, tampouco trabalha nesta área, há também a possibilidade do preparo 

da comida não dar certo. Neste caso, a regra é ligar para uma pizzaria e fazer um pedido sem 

que os demais participantes possam fazer nenhuma crítica. 
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‘Tudo acaba em pizza’ parece ser mesmo uma boa imagem dos encontros, embora nos 

dados gravados, não tenha havido nenhuma situação em que foi necessário pedir uma pizza. 

Não há muitas avaliações de descontentamento com relação aos pratos preparados, mas 

muitas vezes, entre os elogios, há sugestões de aprimoramentos. 

 

6.3 Sobre os sujeitos da pesquisa 

 

O eixo de formação do grupo é Diego e Letícia, amigos de infância que guardam até a 

atual fase adulta uma relação afetiva frequente. Os demais participantes juntaram-se ao grupo 

aos poucos. Os participantes formam 5 casais, 4 heterossexuais e 1 homossexual. São todos 

nascidos e moradores da cidade do Rio de Janeiro, de camadas sociais média. Com exceção 

da autora desta pesquisa, todos os nomes adotados neste trabalho são fictícios para preservar a 

identidade dos participantes. 

Diego tem 35 anos e é designer formado pela Escola de Belas Artes da UFRJ, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. É sócio fundador de um estúdio de criação de 

projetos de cultura e design há 8 anos. É responsável pela idealização e criação de exposições 

de arte contemporânea e outros projetos relacionados. Seu parceiro, Fabio, com quem vive há 

4 anos, tem 33 anos, é formado em moda pelo Senai/Cetqt e trabalha como estilista numa 

importante loja no segmento de varejo de roupas no Brasil. Ambos moram num apartamento 

alugado de 2 quartos no Bairro de Fátima, pequeno bairro adjacente à área central da cidade 

do Rio de Janeiro, povoado por bares e restaurantes e muito ativo durante a noite. 

 Aurora tem 45 anos, é formada em jornalismo pelas Faculdades Integradas Hélio 

Alonso, FACHA. Trabalhou por 5 anos na maior rede de televisão brasileira como produtora 

de novelas e programas relacionados. É casada com Jamil com quem vive há 10 anos e não 

tem filhos. Em 2010, largou seu emprego de produtora e voltou à faculdade, ingressando no 

curso de conservação e restauro de bens culturais, na universidade Estácio de Sá.  

 Jamil tem 56 anos e não é formado. Trabalha como diretor geral de um programa de 

entretenimento exibido semanalmente na mesma rede de televisão onde Aurora trabalhou 

como produtora. Jamil teve um casamento anterior à Aurora e é pai de dois filhos 

adolescentes. Jamil e Aurora moram num apartamento próprio de 3 quartos na Gávea, bairro 

nobre na zona sul do Rio de Janeiro. 

 Dália tem 65 anos e é formada em fonoaudiologia pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, UFRJ. Trabalhou durante mais de 20 anos em postos de saúde em diferentes 
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bairros da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente é aposentada, mas ainda trabalha duas vezes 

por semana em postos de saúde. É também professora de Tai Chi Chuan
33

 numa academia em 

Laranjeiras e é casada com Marcio.  

 Marcio tem 62 anos e é formado em Comunicação. Trabalha no mercado editorial há 

mais de 20 anos e hoje é gerente regional de vendas em uma importante editora brasileira. Ele 

e Dália têm dois filhos adultos e moram em apartamento próprio no bairro de Laranjeiras, na 

zona sul da cidade do Rio de Janeiro. 

 Celia tem 63 anos e é formada em comunicação pela Pontifícia Universidade Católica, 

PUC-Rio. É gerente de produção na mesma rede de televisão onde trabalham Jamil e Gil. 

Tem um filho adulto de um casamento anterior e tem também um neto. É casada com Gil há 3 

anos e mora numa casa própria no Itanhangá, bairro nobre da zona oeste da cidade do Rio de 

Janeiro. 

 Gil tem 60 anos e é formado em Direito pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro. Trabalha como diretor executivo na maior rede de televisão Brasileira, onde está há 

30 anos e a mesma onde trabalhou Aurora e que atualmente trabalham Jamil e Celia. Tem três 

filhas de dois casamentos anteriores à Celia. 

 Letícia tem 36 anos e é formada em Letras pela Puc-Rio. Tem mestrado também pela 

PUC-Rio e é autora desta pesquisa. Letícia é bolsista e trabalha como freelancer para o 

estúdio de Diego em produções culturais. Na geração de dados para a pesquisa, fez trabalho 

de pesquisa e curadoria para uma exposição de arte contemporânea que se realizou no Rio de 

Janeiro. Letícia é casada com Denis, com quem tem um filho de 2 anos.  

 Denis tem 34 anos, não é formado e trabalha como desenvolvedor de software para um 

portal e provedor de internet pertencente ao mesmo grupo de mídia da emissora onde 

trabalham Jamil, Gil e Celia. Mora com Letícia e o filho no Recreio dos Bandeirantes, bairro 

distante do Centro e da zona sul, na zona oeste do Rio de Janeiro. 

6.4 Sobre a geração e tratamento de dados 

 

Para que a pesquisa fosse conduzida sob as bases éticas contempladas pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFF, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), aprovado 

conforme os preceitos da resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, foi 
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 Tai Chi Chuan é uma arte marcial chinesa também reconhecido como uma forma de meditação em 

movimento. 
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apresentado a todos os sujeitos de pesquisa de maneira a prover informações concernentes à 

pesquisa e aos cuidados éticos adotados. 

Com o consentimento de todos os participantes, foi possível, então, começar a geração 

de dados. Inicialmente, a proposta de pesquisa foi recebida pelos participantes com surpresa. 

A relação muito próxima entre pesquisador e pesquisados mostrou-se paradoxal. Por um lado, 

a confiança garantida pela intimidade fez com que a maioria dos sujeitos pesquisados 

sentissem-se à vontade com a exposição de suas trocas interacionais. Por outro lado, também 

por conta da confiança, as perguntas e interesses do que seria inspecionado apareceram com 

bastante preocupação e fascínio. 

 Uma dificuldade encontrada logo no início foi a compreensão do alcance da 

Linguística enquanto Ciência Social. Foram poucos os participantes que conseguiam dissociá-

la dos aspectos normativos do estudo da língua. A preocupação generalizada era com os erros 

de português que ficariam registrados e seriam analisados. 

 Foi preciso, então, esclarecer a amplitude da Linguística e os interesses no grupo em 

questão. Inicialmente, o que chamava a atenção nos encontros era a riqueza de estratégias que 

garantiam harmonia e afeto num grupo tão grande e marcado por uma diferença grande de 

idade. Ressalta-se aqui que o participante mais novo tem 33 anos e o mais velho 65.  

  Uma vez esclarecidos os interesses de pesquisa – ao menos os interesses iniciais – os 

participantes foram ficando mais à vontade e não só autorizaram a gravação como também 

colaboraram com a invenção dos nomes fictícios e com ajuda em relação aos equipamentos de 

gravação. 

 A gravação dos dados foi feita em duas etapas. A primeira delas no ano de 2007 

registrou 4 encontros, e a segunda, em 2011 registrou 6, sendo um deles de apenas 36 

minutos. Na primeira etapa, que foi gravada para fins de pesquisa de mestrado (Stallone, 

2009), foi utilizado um gravador de fita cassete. Na segunda etapa, o gravador foi substituído 

por um mp3 player. A maior parte dos encontros gerou quatro a cinco horas de áudio. 

Nenhum encontro foi gravado do início ao fim por conta da limitada capacidade dos 

equipamentos de gravação. 

 O posicionamento do equipamento de gravação varia de acordo com a localização do 

maior número de participantes. Há também momentos de silêncio, uma vez que muitas vezes 

os participantes deslocam-se do local onde o gravador está. 

 Inicialmente, o interesse era investigar as relações interpessoais, especialmente as 

relações orientadas pelo afeto. O foco no humor aparece apenas mais tarde, motivado pela sua 

recorrência evidenciada quando alguns excertos começaram a ser transcritos.  
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 Para a análise de dados, foram examinados 10 encontros, o que totalizou 48 horas de 

conversa. A partir destes encontros foram selecionados 19 excertos que se mostraram mais 

relevantes para o contexto da pesquisa. 

 Os dados encontram-se transcritos no Anexo 2. As convenções de transcrição, no 

Anexo 1, incorporam símbolos da Análise da Conversa (Sacks, Schegloff e Jefferson, 1974; 

Atkinson e Heritage, 1984) e símbolos sugeridos por Schiffrin (1987), Tannen (1989), Gago 

(2002) e Haugh (2012). 

 

6.5 Sobre os procedimentos 

 

Dados os objetivos intermediários estabelecidos e apresentados na introdução, buscamos:  

 

i) Descrever as sequências humorísticas; 

ii) Mapear os tipos de humor que emergem nessas sequências; 

iii) Identificar as funções que elas desempenham nas conversas. 
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“Se a regra é a desordem, pagarás por instituir a 

ordem.” 

(Paul Valéry) 

 

7. Organização Sequencial do Humor 
 

Neste capítulo apresentamos casos que elucidam a organização interacional da 

sequência de humor conversacional. Na primeira seção, focalizamos o modelo de 

participação, isto é, o modelo que se refere ao número de participantes envolvidos na 

sequência humorística. Na segunda seção, distinguimos as sequências de humor considerando 

a sua extensão – curtas ou longas.  

 

7.1 Modelo de participação  

 

Identificamos, quanto ao número de participantes envolvidos nas sequências humorísticas, 

o que denominamos modelo de dois lugares e o modelo de mais de dois lugares. 

 

 O modelo de dois lugares 

 

Neste modelo, a sequência humorística se restringe ao par quem faz o humor e aquele que 

é colocado na berlinda, isto é, aquele para quem o alvo do humor é direcionado. Este modelo 

é um dos mais recorrentes na pesquisa, e suas sequências costumam ser curtas.  

 

No excerto 1, um participante se autoseleciona para ser o alvo:  

  

EXCERTO 1 

 

1 Dalia QUANTAS pessoas não querem ter casa própria? 

2 Diego EU não quero. não faço questão 

3 Dalia ah você é idiota do contra [com essa pose de 

4   ‘alternativo’ 

5 Diego         [((ri))sou mermo 

6   acho mais legal  

7 Dalia  isso isso é da idade com o tempo passa. 

8 Diego ((canta)) viva. viva sociedade 

9   alternativa.   
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A organização sequencial desse excerto obedece ao modelo de dois lugares: Dalia 

ocupa o lugar daquele que faz o humor e Diego o do alvo. Fala-se aqui do desejo da maioria 

dos brasileiros em comprarem a sua própria casa. Na linha 1, Dalia generaliza e pergunta: 

(“QUANTAS pessoas não querem ter casa própria?”) e obtém uma resposta inesperada de 

Diego que se exclui da sua generalização (“EU não quero. não faço questão”) (l. 2). 

O turno de Diego sinaliza uma mudança de enquadre (do papo sério para a 

brincadeira). Dalia interpreta a não verdade como um gatilho do humor e, aceitando a 

brincadeira, torna Diego seu alvo: (“você é idiota do contra [com essa pose de ‘alternativo’]”) 

(l. 3-4). Neste caso, Dalia deslegitima a discordância ao posicionar Diego como um idiota e 

do contra. O riso e a aceitação do atributo identitário “idiota” “do contra” e “alternativo” 

sinalizam a sustentação da brincadeira (“[((ri)) sou mermo acho mais legal”) (l. 5-6) e o 

entendimento de que uma “falsa ofensa” está em andamento, o que o faz interpretar a fala de 

Dalia como um elogio.  

 Na sequência, ainda no enquadre de brincadeira, Dalia oferece uma explicação para a 

valorização de Diego com relação ao atributo de alternativo, a sua idade: (“isso isso é da idade 

com o tempo passa.”). Observamos que Diego permanece no enquadre da brincadeira quando 

pega a ‘deixa’ de ‘alternativo’ para cantar a música de Raul Seixas, Sociedade Alternativa, na 

qual valorizam-se posturas dos que ‘fazem o que querem’. 

 

 Modelo de mais de dois lugares 

 

No modelo de mais de dois lugares, estão envolvidos além daquele que elege o alvo e 

aquele a quem o humor é direcionado, outros participantes que dão prosseguimento ao 

trabalho de rir de quem está na berlinda. Nesses casos, o alvo pode aceitar ou não o enquadre 

da brincadeira. 

 No excerto seguinte, vemos uma sequência humorística em que o alvo aceita a 

gozação coletiva. 

 

EXCERTO 2 

 

1 Dalia quer provar um? 

2 Letícia quero dois.  

3 Dalia dois não pode £contenção. [((ri)) um pra 

4   cada. 

5 Letícia         [não dá mais pra 

6   ter confraria aqui nessa pindaíba não. 
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7 Dalia que dure:za £gente 

8 Diego [tá foda. 

9 Fabio [vamos passar a vaquinha? 

10 Jamil tô fora. 

11 Gil  eu contribuo aqui ((põe a mão no bolso)) 

12 Aurora GENTE é: tem pra todo mundo 

13 Letícia toma aqui [metadinha ((ri)) 

14 Dalia   [pô ((ri)) 

 

 

O enquadre da brincadeira é iniciado por Dalia, alimentado por Letícia e prolongado 

por Diego, Fabio, Jamil e Gil que tornam alvo quem “economizou” no número de pastéis, 

Aurora.   

 Os participantes estão degustando uns pastéis de alho poró preparados por Aurora. A 

entrada é servida numa pequena bandeja com apenas alguns pastéis, e a quantidade parece 

chamar a atenção dos participantes. Dalia dá início à sequência quando oferece a Letícia um 

pastel, quando Letícia pede dois. A brincadeira se estabelece: (“dois não pode £contenção. 

[((ri)) um pra cada.”) (l. 3-4). 

 A brincadeira proposta por Dalia encontra afiliação primeiro em Letícia: (“[não dá 

mais pra ter confraria aqui nessa pindaíba não.”) (l. 5-6). Em seguida, é Dalia que novamente 

contribui com o humor: (“que dure:za £gente”) (l. 7) corroborando a ideia de que Aurora 

economizou na quantidade de pastéis.  

 Na linha 8, é a vez de Diego que, apesar de parecer ambíguo, parece referir-se à 

‘dificuldade financeira’ enfrentada por Aurora relacionada à economia do número de pastéis: 

(“tá foda.”). Ainda mantendo Aurora como alvo, agora é Fabio que dá continuidade à 

brincadeira, propondo uma ajuda financeira à anfitriã: (“[vamos passar a vaquinha?”). Seu 

enunciado é confirmado por Jamil que se exclui da ajuda financeira: (“tô fora.”) (l. 10), mas 

corroborado por Gil que coloca a mão no bolso demonstrando que vai oferecer dinheiro à 

Aurora: “eu contribuo aqui ((põe a mão no bolso))” (l. 11). 

 É somente na linha 12 que o alvo, Aurora, se defende da brincadeira: (“GENTE é: tem 

pra todo mundo”). No entanto, mesmo com a sua contribuição, a colaboração para a 

manutenção da brincadeira continua com Letícia e Dalia: “toma aqui [metadinha ((ri))”) (l. 

13) e (“pô ((ri))”) (l.14). 

 Esta sequência de humor é interrompida por Fabio que está colocando uma música 

para tocar e a coloca num volume muito alto chamando a atenção de todos os participantes e 

encerrando a brincadeira abruptamente.  
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7.2 Extensão das sequências humorísticas 

 

Um outro traço das sequências humorísticas é a sua extensão. Independente do modelo de 

participação, o que se observa é que o tamanho da sequência está relacionado, em primeiro 

lugar, ao que nos parece ser uma marca dos encontros sociais desse grupo de amigos: o 

entretenimento, a “zoação”. Outro aspecto importante é a reação do alvo e o que Holmes e 

Marra (2002) denominam a maturidade do humor para se desenvolver.  

 

 Sequências longas 

 

Como veremos, os casos de humor fantasioso alimentam sequências longas, também 

muito recorrente nos dados. Segundo Holmes e Marra (2002), este tipo de humor estende-se 

através de vários turnos porque as fantasias e anedotas levam tempo para se desenvolverem e, 

além disso, incentivam a participação. Observe-se o excerto 3: 

 

EXCERTO 3 

 
1 Marcio eu e dalia? eu e dália↑ tamos só nos 

2   conhece:ndo ˃tô vendo˂ qual é 

3 Aurora ah é. conheceu ontem? 

4 Dalia É tamo nos conhecendo há VINTE anos 

5 Marcio eu num sei: [não. acho que não- não rola 

6   nada mais sério não. muito coroa. e tem a 

7   ex- 

8 Letícia     [((ri)) 

9 Denis     [((ri)) 

10 Aurora     [((ri)) 

11 Dalia [sempre a babete] eu já falei   

12 Marcio [- que não me deixa] BABETE ((ri)) 

13 Aurora a babete do leblon? 

14 Celia fiha da claudete? 

15 Dalia [((ri))babete é a BABETE eu tô pensando 

16   també:m- 

17 Marcio [vamos ver é que a- [‘deixa a vida me levar’ 

18 Celia     [((ri)) 

19 Denis     [((ri)) 

20 Aurora     [((ri)) 

21 Dalia -se ele tá preparado pra em- [prum  

22   relacionamento SÉRIO 

23 Marcio (1,0) muito cri cri sabe? mulherzinha? 

24 Dalia [((ri)) 

25 Aurora [((ri)) 

26 Celia [((ri)) 
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Neste excerto, o humor que se inicia na linha 1 com o turno de Marcio vai sendo 

alimentado, com contribuições verbais ou risos, pelos demais participantes até a linha 26.  

Marcio fala sobre a sua relação com Dalia. É importante ressaltar que os dois são 

casados há mais de 20 anos, portanto a sequência irônica é uma performance, conforme prevê 

a teoria do fingimento proposta por Clark e Gerrig (1984), encenada tanto pelo casal (Dalia e 

Marcio) quanto pelos demais participantes que, conhecendo os fatos, mantêm a ironia e 

aderem à brincadeira. 

 Marcio inicia a sequência retratando sua relação com Dalia como se fosse uma relação 

de início de namoro: (“eu e dália? eu e dalia↑ tamos só nos conhece:ndo ˃tô vendo˂ qual é”) 

(l.1-2).  Aurora entra na brincadeira e pergunta: (“ah é. conheceu ontem?”) (l.3). Dalia adere à 

performance e contribui: (“É tamo nos conhecendo há VINTE anos”) (l.4). Seu turno é 

engraçado porque ao mesmo tempo em que continua a performance iniciada por Marcio, 

quebra a expectativa quando revela um dado verdadeiro, em desacordo com a encenação. 

 A sequência é então alimentada novamente por Marcio, que agora cria uma ex: (“eu 

num sei: [não. acho que não- não rola nada mais sério não. muito coroa. e tem a ex-“) (l. 5-7) 

e (-que não me deixa (l. 12). O riso parece contribuir para a continuação da cena e agora é a 

‘ex’ que serve de gatilho para o turno de Dalia: (“[sempre a babete] eu já falei”) (l. 11). 

 Neste momento Marcio ‘trai’ seu personagem e revela surpresa com o nome que Dalia 

propõe: (“BABETE ((ri))”) (l. 12). É também a partir do turno de Dalia que Aurora e Celia 

alimentam a brincadeira: (“a babete do leblon?”) (l. 13) e (“filha da claudete?”) (l. 14), 

alimentando o humor ao explorarem identificações que utilizam a rima. E a cena continua 

com Dalia: (“((ri)) babete é a BABETE eu tô pensando també:m”) (l. 15-16) e (“-se ele tá 

preparado pra em- prum relacionamento SÉRIO”) (L. 21-22) e Marcio: (“[vamos ver é que a- 

[‘deixa a vida me levar’”) (l. 17) e (“muito cri cri sabe? mulherzinha?”) (l. 23). 

 O riso encerra a sequência, que também é concluída pela entrada de outros 

participantes no ambiente. Neste tipo de sequência, uma resposta comum às propostas de 

humor é a sugestão de novas contribuições que, além de demonstrarem apoio e manutenção 

do humor (Hay, 2001), revelam também como o entretenimento é importante para os 

encontros do grupo. 

 

 Sequências curtas 

 

O próximo excerto evidencia que algumas sequências de humor no grupo analisado, 

diferente das anteriores, não precisam de muito para se desenvolverem. Aqui, Denis, que está 
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tomando uma cerveja, abre um saco de pão, tira um pedaço e oferece a Letícia: (“quer?”) 

(l.1). Sua resposta é irônica: (“é pão com cerveja é o que há [£de mais gostoso nesse mundo”) 

(l. 2-3). 

 
EXCERTO 4 

 
1 Denis quer? 

2 Letícia é pão com cerveja é o que há [£de mais 

3   gostoso nesse mundo 

4 Denis       [((ri)) 

 

 

 

A ironia marcada pelo exagero (mais gostoso nesse mundo) e também pela forma 

como Letícia faz uma mudança de footing onde a resposta esperada dá lugar à avaliação 

exagerada é percebida e aceita por Denis que antes de ela terminar seu turno já o sobrepõe 

com o riso: (“[((ri))”) (l. 4). 

 Diferente das sequências longas, as curtas não mobilizam muitos participantes e 

tampouco precisam de muitos turnos para se desenvolverem. São casos de humor pontuais. 

Nascem e morrem ali.  
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“Nos indivíduos, a loucura é algo raro – mas nos 

grupos, nos partidos, nos povos, nas épocas, é 

regra.” 

(Friedrich Nietzsche)   

 

8. Humor Fantasioso 
 

Este capitulo tem como foco as sequências que se caracterizam como o que foi 

denominado humor fantasioso (HF). Na seção 8.1, tratamos dos tipos de HF identificados, 

examinamos o HF exagerado na seção 8.1.1 e, na seção 8.1.2 analisamos os casos de HF 

absurdo. Em seguida, na seção 8.2, inspecionamos as ocorrências que procedem ambos os 

tipos de HF. 

 

8.1 Tipos de humor fantasioso 

 

Identificamos dois tipos de HF. Ambos os tipos são compostos por sequências longas 

de turnos com contribuições de diversos participantes da interação e ambos têm na ironia uma 

forma de reduzir a responsabilidade pelo que é dito.  

 O HF exagerado se caracteriza pela construção de cenários e eventos de forma 

caricaturada e hiperbólica, já o HF absurdo permite dar vida a um raio ultra violeta e 

considerá-lo capaz de ‘pegar’ uma pessoa, como faz um animal. Flerta com o impossível e o 

absolutamente imaginado e, da mesma forma que o exagerado, tem o objetivo de criar rapport 

e entreter o grupo, mas também revela valores do grupo. 

 Seja exagerado, seja absurdo, o HF nos dados desta pesquisa se manifesta, de um 

modo geral, pela ironia. A ironia é o processo através do qual os participantes se valem para 

atingir estas longas sequências de humor.  

 No entanto, algumas das ironias que verificamos nos dados de HF são ironias que, 

apesar de serem sequências de aspecto avaliativo, não tem por trás nenhum “juízo ou 

sentimento hostil ou depreciativo como indignação ou desprezo” (Grice, 1978, p. 124).  Para 

Clift, “até mesmo onde não há uma óbvia intimidade, não é necessariamente o caso de que 

haja hostilidade em evidência
34

” (1999, p. 545).  

 

                                                 
34

 “even where an obvious intimacy is missing it is not necessarily the case that hostility is in evidence” (Clift, 

1999, p. 545). 



65 

 

A ironia pode, portanto, apresentar-se de três formas, ora como uma expressão 

elogiosa que transmite uma avaliação negativa de um determinado ponto de vista (Hutcheon, 

1981) (‘- bonito, hein?’ para alguém que é pego lambendo os dedos depois de passar no 

recheio do bolo.’ c.f dados encontro 1). Ora como uma expressão depreciativa que transmite 

uma avaliação positiva (‘pô: aí. feiinho o carro do cara’ referindo-se a um carro novo que 

depois revela ser seu sonho de consumo (c.f dados encontro 1). E ainda como uma avaliação 

apenas que, não havendo alvo específico, ocupa uma posição avaliativa e não gera nem 

avaliação positiva, tampouco negativa. 

 

 

8.1.1 Humor fantasioso exagerado  

 

Como apresentado no capítulo 3, seção 3.2, este tipo de humor surge de contribuições 

exageradas e caricaturadas de um mundo conhecido. Em nossos dados, o HF exagerado é 

construído em colaboração, isto é, com o apoio de mais de um participante, e envolve ações 

que, embora não tenham sido desempenhadas por aquele que constrói o humor, funcionam 

como contraponto avaliativo que revela normas e valores do grupo. 

 Observamos que é possível identificar o que é valor para o grupo através do humor e 

da ironia que, ao denunciar o que o grupo despreza revela, por inversão, aquilo que é 

valorizado.  

 Estamos num sábado nublado de junho em 2011. Conversam à mesa Gil, Marcio, 

Diego, Jamil, Aurora e Celia. A sequência inicia-se com Gil reunindo supostas qualidades de 

Aurora que teriam atraído Jamil. O casal (Jamil e Aurora) contava que na semana anterior 

haviam comemorado 5 anos de casados. Aurora acabara de deixar seu emprego de produtora 

numa importante empresa de telecomunicações na cidade do Rio de Janeiro para voltar à 

faculdade e tentar recomeçar sua vida profissional, aos 45 anos de idade. 

 A sequência que segue é uma narrativa inventada pelos amigos sobre o dia em que 

Jamil e Aurora se conheceram:  

 

 

EXCERTO 5 

 

1 Gil  ↑estudante 

2 Marcio  estudante. 

3 Diego  adolescente= 

4 Gil  universitária, jovenzinha 

5 Marcio  é e o jamil só gosta de garoti:nha né a 

6   gente sabe 
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7 Gil  ele se habituou com aquela- aquele balé lá 

8 Jamil  é: (2,0) adolescente.  

9 Marcio  tu não estudava no pedro segundo
35
 ano 

10   passado? não era isso? [no humaitá aqui no 

11   humaitá? 

12 Gil       [((ri)) 

13 Aurora  ja[ma:is 

14 Marcio    [não foi ↑ali que você conheceu ela↑ pegando 

15   [ali,ali= 

16 Jamil       [foi lá mermo 

17 Marcio   no ponto de ônibus dizendo “vai pra onde?”= 

18 Jamil   =entra aí, quer carona? 

19 Marcio   ”sou da globo
36
” 

20 Gil  [((ri)) 

21 Jamil   [((ri)) 

22 Diego  [((ri)) 

23 Marcio  [“produtor do faustão
37
 aí:” 

24 Gil  [((ri alto)) 

25 Marcio   ”quer ser bailarina? é: posso te arranjar 

26   uma oportunidade boa aí (.) sem compromisso” 

27 Jamil  embarcou= 

28 Marcio  =embarcou. sentou ali na na na nave 

29 Gil  [()na nave 

30 Marcio  [voou 

31 Gil  [((ri)) 

32 Diego   ha [((ri)) 

33 Celia      [fantasia masculina é maravilhosa né? 

34 Aurora   como fantasiam rápido e fácil né? 

35 Celia   adoro. 

36 Aurora   qualquer coisinha >qualquer [sainha< e 

37    meia:esticada= 

38 Celia                                    [( ) 

39 Aurora   =pronto. fantas£iou [( ) 

40 Marcio                           [>não não não não< tem 

41    que ser no mínimo- pedro segundo pra cima 

42    que isso? 

43 Aurora   pois é= 

44 Celia   pedro segundo caracteriza 

45 Marcio   é:: 

46 Aurora   [sainha pregada 

47 Gil   [orsina da fonseca
38
 

                                                 
35

Referência ao uniforme do Colégio Pedro II, tradicional instituição de ensino público federal, localizada no 

Estado do Rio de Janeiro. O uniforme do colégio é composto por camisa social em algodão branco com o escudo 

do colégio, saia de pregas azul marinho, sapato e meia comprida. O uniforme de ‘colegial’ é referência 

arquetípica de fantasia sexual masculina. 
36

Referência à Rede Globo: rede de televisão brasileira com sede no Rio de Janeiro, segunda maior rede de 

televisão comercial do mundo. 
37

 Referência ao Domingão do Faustão: programa de entretenimento exibido aos domingos desde 1989 na Rede 

Globo, conta com uma banda que toca ao vivo e um grupo de dançarinas, denominado Academia do Faustão. 
38

 Referência ao uniforme da Escola Orsina da Fonseca, tradicional escola municipal do Rio de Janeiro, cujo 

uniforme se assemelha ao do colégio Pedro II. O feminino consiste em camisa social em algodão branco com o 
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48 Marcio   orsina da fonseca não pegaria não. 

  

   

Como veremos ao longo das análises, a insatisfação profissional e a busca pela 

qualidade de vida são temas recorrentes neste grupo, e a participante, de gênero feminino, que 

abandona a estabilidade e independência financeira para encontrar sua ‘verdadeira vocação’ e 

felicidade profissional é, de certa forma, valorizada pelo grupo. Trata-se de uma mulher que 

não se molda mais pelas mulheres da década de 60 e seus ideais feministas, mas sim por uma 

relação de igualdade e mútua interdependência no casamento que encontra mais eco na 

geração de mulheres adultas do ano 2000. 

 No entanto, o humor é construído a partir de uma outra caracterização desta mulher, 

que a torna uma personagem fictícia e a narrativa fantasiosa. Um dos recursos utilizados é a 

categorização como alguém que não cresceu, que pode se dar ao luxo de apenas estudar. 

 Essa nova caracterização de Aurora se incia com Gil (“↑estudante”) (l. 1), e é reiterada 

por Marcio: (“estudante.”) (l. 2) e Diego: (“adolescente=”) (l.3). De forma irônica, o grupo 

busca mostrar que essa mulher aos 45 anos continua tendo o comportamento de quem pode 

apenas estudar porque é adolescente. É Gil quem recategoriza Aurora: (“universitária, 

jovenzinha”) (l.4). 

 A categorização de Aurora como alguém que não cresceu, apesar dos 45 anos, é 

mantida por Marcio (“é e o Jamil só gosta de garoti:nha né a gente sabe”) (l. 5-6). O que é 

corroborado por Gil: (“ele se habituou com aquela- aquele balé lá”) (l.7), que se refere a um 

conhecimento compartilhado de que o marido de Aurora dirige um programa em que as 

bailarinas são garotinhas.  

 Como se pode ver, embora o humor seja dirigido ao casal, Jamil não é retratado da 

mesma forma que Aurora. Retrata-se a clássica relação pejorativa do homem rico, bem 

sucedido que se interessa pela jovem atraente, porém sem oportunidades financeiras ou 

sociais. 

 É interessante perceber que Jamil colabora também com o humor, mas não afilia-se à 

fala que o retrata como interessado nas dançarinas do programa. Com o turno na linha 7: 

Jamil: (“é: (2,0) adolescente.”), Jamil faz uma repetição do turno de Diego na linha 3 

(“adolescente=”), demonstrando que se afilia ao humor proposto acima e que corrobora a sua 

associação ao personagem masculino – sem a relação com as dançarinas, no entanto.  

                                                                                                                                                         
escudo do colégio, saia com machos, sapato e meia comprida. É relevante mencionar que na adolescência destes 

participantes, nos anos setenta/oitenta, o colégio Pedro II era considerado melhor do que a Escola Orsina da 

Fonseca em termos de ensino, o que conferia diferentes status aos alunos de cada uma das instituições. 
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Embora haja afiliação de Jamil que, tomando o papel daquele que faz o humor e não o 

do que sofre acaba intensificando Aurora como alvo, esta afiliação não parece assim tão 

óbvia. O alongamento de (“é:”) e a pausa de 2,0s revelam que o turno de Jamil parece não 

intencionado, porém esperado pelos outros participantes. É como se Jamil o proferisse para 

cumprir as expectativas do grupo masculino, que está todo envolvido neste trecho, com o 

mesmo objetivo de sustentar a ideia dos ‘homens’ do grupo (bem sucedidos, poderosos etc.) 

em oposição às ‘mulheres’ (essas bonitas, mas sem oportunidades e em posição de 

necessidade). Os homens clamam pelo seu envolvimento e ele percebe isso, oferecendo o 

esperado. 

 Uma nova categorização é introduzida por Marcio: a de aluna de um colégio público 

da zona sul carioca: (“aqui no humaitá”) (l.10-11). Apesar da negativa enfática de Aurora na 

linha 11: (“ja[ma:is”), Marcio mantém a referência e com ela a caracterização especificada, 

fazendo uma sobreposição nas linhas 14 e 15: (“não foi↑ ali que você conheceu ela↑ pegando 

[ali, ali=”). Convida, assim, Jamil (agora abertamente) a contribuir para a sequência, uma vez 

que a pergunta é direcionada a ele. Mais uma vez, Marcio solicita o alinhamento de Jamil, o 

que contribui para a formação do grupo dos ‘homens’ que riem e da mulher, como aquela de 

quem se ri. 

 A partir daí, Jamil faz parte das vozes que fazem a mudança de footing e geram o 

enquadre ‘não sério’, confirmando a relação ‘homem mais velho e bem-sucedido X mulher da 

vida, necessitada’: (‘foi lá mermo’) (l. 16) e, em seguida, contribui com mais humor na linha 

18: (‘entra aí, quer carona’) e na linha 27: (‘embarcou’). 

 As pistas prosódicas observadas nas contribuições de Marcio como o tom de voz 

teatral revelam o retrato de Jamil como o homem com ‘outras intenções’ e bem posicionado: 

(“sou da globo”) (l. 19), (“produtor do faustão”) (l. 23) que pode ajudar Aurora a mudar de 

vida: (“quer ser bailarina? é: posso te arranjar uma oportunidade aí (.) sem compromisso.”) (l. 

25-26). 

 Considerar esta caracterização como HF exagerado (e não absurdo) é entender que se 

trata de uma descrição completamente diferente daquela que poderia ser feita num enquadre 

sério, mesmo que com a ajuda de alguns elementos fantásticos que funcionam como metáfora 

para contribuir com a imagem nonsense da narrativa: (‘embarcou’), (‘na nave’) e (‘voou’) 

(linhas 27-30).  

Ainda assim, não deixa de ser uma caracterização exagerada possível, uma vez que 

nos remete a ‘tipos’ comuns de homens e mulheres e, consequentemente, de relação. O humor 
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vem exatamente do fato de que esse não é o caso daquela mulher, daquele casal e nem 

daquele grupo. 

Uma questão de gênero, no entanto, vai orientar a reação feminina a alguns aspectos 

do HF. A primeira ocorre na linha 33: Celia: (“fantasia masculina é maravilhosa, né?”) e nos 

faz ver agora uma mudança de foco em que a caracterização que os homens do grupo fazem 

da relação de Jamil e Aurora passa a ser substituída pela caracterização que Celia faz de tudo 

o que foi dito nos turnos anteriores (estavam fantasiando) e que remete a todos os homens de 

um modo geral – fantasia masculina, em oposição à fantasia feminina – indo além dos 

participantes da interação.  

A mudança de Celia é ratificada pela contribuição de Aurora: (‘como fantasiam rápido 

e fácil, né?’) (l. 34), com ênfase em (‘rápido’) e (‘fácil’) mudando o footing da interação e 

garantindo alinhamento e afiliação entre as mulheres presentes (Celia e Aurora). O humor 

passa a ser construído em grupo. Primeiramente, homens versus uma mulher e agora mulheres 

x homens, todos os homens, não só aqueles. De forma irônica, é a vez das mulheres 

exagerarem a fantasia masculina: Aurora: (“qualquer coisinha, qualquer sainha e meia 

esticada pronto fantasiou”). (l. 36-37). Dessa forma, constroem também uma categoria 

negativa para os homens, vistos como bobos e adolescentes. 

 A reação masculina de rejeição à categoria proposta por Aurora vem através de Marcio 

que atribui ao status do colégio Pedro II a adequação da fantasia: (“não não não tem que ser 

no mínimo pedro segundo pra cima que isso?”) (l. 40-42). Ele tenta ‘melhorar’ a forma como 

estão sendo construídos os valores masculinos do grupo, restringindo a fantasia dos homens 

no grupo a um uniforme específico: (“orsina da fonseca não pegaria não”) (l. 48).  

 O excerto demonstra como o humor num grupo de amigos pode ter a função de 

entretenimento. O enquadre da brincadeira foi sinalizado não só pelos recursos prosódicos, 

pelas risadas, mas principalmente pelo conhecimento compartilhado de que nada ali era 

verdadeiro. O excerto mostra também que, ao mesmo tempo em que o humor cria uma 

separação (o que ri e os que se torna objeto de riso), ele também pode favorecer a 

solidariedade (entre todos que se unem ao que ri e todos que se solidarizam com o que se 

tornou objeto do riso.). Num sentido mais amplo, o humor primeiro divide o grupo (de um 

lado os homens e de outro as mulheres), mas depois unifica o grupo, na medida em que o 

conteúdo do humor ‘revela’ ou ‘critica’ os ‘não-valores’ do grupo.  

 O excerto 6 é também um caso de HF exagerado. Cria-se uma narrativa fantasiosa em 

torno da pergunta do chefe de Marcio na linha 2: (>vem cá< e você cê tá feli:z?) e a sequência 

se estende com contribuições humorísticas até a linha 64, onde o grupo se desfaz. 
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Diferentemente do segmento anterior, neste a narrativa se aproxima de mundos 

conhecidos pelos participantes porque deriva de uma pergunta que, embora enquadrada por 

Marcio como brincadeira, no mundo real parece ocorrer num enquadre ‘sério’. Vinda do papel 

de chefe, a pergunta parece criticar esses modelos de gestão de pessoas que estariam atentas à 

satisfação dos funcionários. 

 

EXCERTO 6 

 

1 Marcio  parece meu chefe toda hora meu diretor fala 

2   assim >vem cá< e você cê tá feli:z? 

3 Gil  ((ri)) 

4 Diego  teu chefe pergunta isso? 

5 Marcio  é↓ tô- >tô feliz<  

6 Letícia  você fala Hhh o que? 

7 Marcio  eu vou falar o que? NÃO↓ NÃO tô feliz meu 

8   fico feliz quando chego em casa [(        )] 

9 Gil           [((ri))] 

10 Celia           [((ri))] 

11 Letícia          [((ri))] 

12 Aurora           [((ri))] 

13 Jamil           [((ri))] 

14 Marico  [mas porra eu tenho que trabalhar <caralho>] 

15 Gil   ((ri alto)) 

16 Celia  eu tenho que estar feliz 

17 Marcio  eu tô feliz sá:bado domi:ngo (   ) durante a 

18   semana eu fico de <saco cheio> [CARALHO] 

19 Gil  [((ri))]  

20 Aurora  [((ri))]  

21 Letícia [((ri))]  

22 Jamil  [((ri))] 

23 Marcio  [o que que eu vou fazer↑ tu tem outra 

24   solução? 

25         (0,3) pô eu falo tô↓ tô↓ tô feliz↓] 

26 Gil  [((ri))]  

27 Aurora  [((ri))] 

28 Letícia [((ri))] 

29 Jamil  [((ri))] 

30 Celia  ah mas você [sabe] 

31 Marcio              [vou falar] £a verdade? o cara() 

32       dá vontade de falar não não tô feliz acho 

33   chato[pra caralho] cum- esse negócio de 

34   me:ta tem que <vender livro> cara:lho (   ) 

35 Celia        [MARCIO] 

36 Gil          [((ri))]  

37 Aurora           [((ri))] 

38 Letícia      [((ri))] 

39 Jamil       [((ri))] 

40 Marcio  tô infeliz pra cacete [porra] 
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41 Gil                [agora corta] pra 

42       resposta ££ que você deu pro cara 

43 Marcio  NÃO tá legal <bicho> [cada dia mais feliz 

44   não((imitando a voz)) o importante pra mim é 

45   saber se você tá feliz↑ >pô< tô super feliz 

46   fica tranquilo pô tô animadão nossa equipe 

47   é muito boa a gente vai- vamos bater essa 

48   meta esse ano quero esses bônus tô ligado 

49   em grana >bicho< isso é o que eu falo pro 

50   cara] 

51 Gil                  [((ri))]  

52 Aurora                   [((ri))] 

53 Letícia                  [((ri)) 

54 Jamil                   [((ri))] 

55 Celia                        [((ri))] 

56 Aurora  ££ tô ligado em grana 

57 Marcio  tô ligado em bonus↓ sou esforçado porra 

58   vamos nessa <tô super amarradão> 

59 Celia   mas como tem chefe assim né↑ 

60 Marcio  ele é assim↓ 

61 Aurora  é Hhh 

62 Gil  muito bom Hhh 

63 Dalia  Hhh Preciso respirar↓ tem cigarro↑ 

64 Letícia toma↓ 

 

 

O enunciado de Marcio: (“parece meu chefe toda hora meu diretor fala assim >vem 

cá< e você cê tá feli:z?”), que abre este excerto, não se inicia com um caso de formulação 

extrema (CFE) típico como sempre, tudo etc., no entanto, a pergunta carrega conteúdo 

semântico extremo, que pode ser lido como um CFE. É no conteúdo extremo de ‘ser feliz’ 

que se deixa ver também o seu oposto: ‘ser infeliz’.  

 Alimentado pelo interesse de Diego: ‘teu chefe pergunta isso?”, Marcio responde 

afirmativamente: (“é↓”) (l.5) e apresenta a resposta que seria tida como apropriada para a 

pergunta do chefe: (“tô- >tô feliz<”) (l.5). Em seguida, basta a pergunta de Letícia: (“você 

fala Hhh o que?”) (l.6) para que Marcio dê início a uma longa sequência de humor, 

apresentando o que seria uma resposta verdadeira, porém inapropriada à pergunta do chefe: 

(“eu vou falar o que? NÃO↓ NÃO tô feliz meu fico feliz quando chego em casa [(  )]”) (l. 7-

8).  

 O humor surge do impedimento da sinceridade em alguns contextos sociais, o que 

torna a pergunta sem sentido e quem faz a pergunta um idiota. A explicação para a mentira 

(“tô- >tô feliz<”) não só justifica a categorização do chefe, mas também implica uma crítica 

aos padrões de comportamento social que nos obrigam ou a expressar o que não sentimos ou a 



72 

 

reprimir o que sentimos. Mais uma vez, o humor estimula a solidariedade do grupo, por meio 

do riso dos participantes, todos rindo juntos de algo que está fora do grupo e com o que não 

compactuam.   

 Celia mantém o tópico, mas introduz uma crítica mais específica: a da obrigação de 

ser feliz na atualidade: (“eu tenho que estar feliz”) (l. 16). Marcio alinha-se à Celia, mas volta 

à questão do contexto do emprego que estabelece dias e horas de trabalho: (“eu tô feliz 

sá:bado domi:ngo (  ) durante a semana eu fico de <saco cheio> [CARALHO]” l. 17-18). 

 Segue-se uma sequência que, através dos risos de todos os membros do grupo, 

corrobora o enquadre de comédia dado à própria vida social, a pergunta retórica: (“[vou falar] 

£a verdade?”) (l. 31).  

 Diferentemente do excerto 5, o grupo ri agora do que está fora do grupo: os padrões de 

adequação da vida social. O humor vem da possibilidade – fantasiosa –  de ser inadequado:  

com o exagero da repetição (“não não tô feliz”), da ênfase em (“chato”) e (“[pra caralho]”) e 

também do alongamento em (“me:ta”) revela o desprezo por um dos objetivos da empresa e, 

mais especificamente, a crítica a sua própria função: (“tem que <vender livro>”) (l. 32-34). 

Do CFE que deu início a este excerto: (“ser feliz”), vemos na linha 40, o seu extremo 

oposto: Marcio: (“tô infeliz pra cacete [porra]”), que parece fechar uma primeira cena de 

humor. 

 Na linha seguinte, Gil faz uso do jargão de cinema/televisão para alimentar a 

sequência de humor proferida, até então, quase que exclusivamente por Marcio: (“[agora 

corta] pra resposta que você deu pro cara”) (l.41-42). Com ela, Gil possibilita que Marcio 

encene a resposta que dá ao chefe, mas não no enquadre ‘sério’, Marcio alterna o tom de voz 

e ironiza: (“NÃO tá legal <bicho> [cada dia mais feliz não”) (l.43). Ao imitar a voz do chefe 

Marcio demonstra a dimensão de dramatização na ironia: (“((imitando a voz)) o importante 

pra mim é saber se você tá feliz↑”) (l.44-45) e continua desempenhando um papel apropriado 

e, portanto, o que parece o esperado pelo chefe, uma vez que repete as possíveis elocuções do 

chefe de modo a criticá-las e avaliá-las negativamente: (“nossa equipe é muito boa”), (“vamos 

bater essa meta”), (“esse ano quero esses bônus”) e (“tô ligado em grana”). (l.46-49). 

Novamente, o grupo reitera por inversão os seus valores: não à mentira, não aos valores de 

mercado (equipe, produtividade, meta, bônus, dinheiro).  

O humor, portanto, cria uma cena fantasiosa que entretém o grupo e opera também de 

modo a criticar a ortodoxia e estabelecer uma relação de cumplicidade, uma conivência, entre 

os interlocutores (Charaudeau, 2013). Há reconhecimento no discurso do chefe e também no 

discurso de Marcio no papel de funcionário. Além de ‘denunciar’ o chefe e a pergunta do 
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chefe, a sequência demonstra também o papel do trabalho enquanto emprego para o grupo. 

Não parece haver, para o grupo, uma relação direta entre trabalho enquanto emprego e 

felicidade. Mais uma vez, observa-se que o que une o grupo é uma resistência ao controle do 

tempo, do sentimento, do comportamento como um todo. O grupo ri do que despreza. 

 

8.1.2 Humor fantasioso absurdo 

 

O HF absurdo flerta com o impossível e o absolutamente imaginado e, embora tenda a 

não apresentar um alvo específico por conta do nonsense no qual se apoia, pode também 

demonstrar, por inversão, alguns valores do grupo.  

 

EXCERTO 7 

 

1 Diego gente >que que< o ((nome de jamil))trouxe 

2    hein↑ 

3 Denis racle:tte 

4 Letícia raclette de tlenis↑ 

5 Aurora [((ri alto))] 

6 Letícia [((ri))] 

7 Fabio [((ri))] 

8 Diego [que porra é essa?] 

9 Fabio £flondi de quleijo↓ 

10 Aurora [((ri))] 

11 Letícia [((ri))] 

12 Marcio [((ri))] 

13 Fabio [((ri))] 

14 Jamil [chegando: tira aqui↓]    

 

 

O excerto 7 ocorre no momento em que um dos participantes está esquentando o prato 

que preparou para o almoço. Jamil, que é conhecidamente um dos participantes que mais ousa 

no que diz respeito ao que cozinhar, preparou para este encontro uma Raclette, um prato 

típico da Suiça que não é conhecido por todos os participantes do grupo. 

 O excerto inicia-se com Diego, que está atento à comoção na cozinha, e, chamando 

atenção para a complexidade do preparo, traz para o grupo a pergunta: (“gente, >que que< o 

jamil trouxe hein↑”) (l. 1-2). A resposta de Dália já parece reconhecer o indício de um 

possível gatilho para o humor, uma vez que ela estende a vogal “e” ao proferir a palavra em 

língua estrangeira: (“racle:tte”) (l. 3). 
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 O enquadre não sério é confirmado na linha 4 quando Letícia toma a palavra 

estrangeira como gatilho para uma brincadeira nonsense que vem da semelhança entre 

“raclette” e a palavra “raquete”, em português.  

A linha 4 (“raclette de tlenis”) é recebida com o riso por todos os participantes 

presentes e, na linha 7, Diego volta a questionar a complexidade do prato de Jamil, 

demonstrando um certo desprezo pelo prato, tanto com a própria pergunta quanto com o uso 

de “porra”: (“[que porra é essa?]”) (l. 8). 

 Usando a pergunta de Diego como mais um gatilho, Fabio dá mais uma contribuição 

ao HF absurdo, com o mesmo padrão de Letícia (modificando com a letra ‘l’ as palavras 

“fondue” e “queijo”) ele simplifica o prato: (“flondi de quleijo”) (l. 9). O riso sobreposto 

confirma o enquadre de humor e, com a chegada do prato, as contribuições se encerram, mas 

vale notar que o riso permanece sobreposto: (“[chegando: tira aqui↓]”) (l. 14). 

 Este excerto é um bom exemplo do mecanismo de condensação proposto por Freud, 

onde há a presença de dois campos de significado que se fundem e causam estranhamento e, 

consequentemente, geram humor.  

O excerto demonstra uma escalada de turnos de humor que gera uma sequência 

fantasiosa absurda. Ao construir-se em torno do que é complexo para o grupo – preparar uma 

Raceltte para o almoço – o humor revela que o grupo preza uma certa simplicidade não com 

relação ao que comer, mas com relação ao que preparar para o grupo nos encontros. Assim, da 

mesma forma que os casos analisados de humor fantasioso exagerado, este excerto faz ver, 

por inversão, aquilo que é valorizado pelo grupo, que ri daquele que é por demais sofisticado.  

 No excerto 8, vemos Diego anunciando uma ação, em princípio ordinária (que vai 

colocar os óculos) não fosse um dia nublado.  

 

EXCERTO 8 

 

1 Diego  gente tá um fri:o vou colocar meu £óculos 

2   hhh 

3 Jamil  ah sim. fundamental com esse sol de mil 

4   graus 

5 Diego  olha. pode não tá sol, mas você sabe que o 

6   UV tá solto né £e eu me sinto mais protegido 

7   aqui- 

8 Jamil  tá solto. [cuidado pra ele não te £pegar] 

9 Letícia  ((ri))    [no seu mundo paralelo?] 

10 Aurora  protegido de que? 

11 Diego  sim. aqui todos me a:mam, eu sou >rico 

12           milionário< (.) não preciso trabalha:r 

13 Jamil  ((ri)) vive de re:nda. 



75 

 

14 Letícia  assiste seus bbbs
39
, torce pra uma puta 

15   qualquer 

16       sem prec[sem pre-] sem medo 

17 Aurora  [acabou o som] 

18 Diego  isso. sem preconceito 

19 Jamil  [você trouxe seu ipod?] 

20 Diego  é:isso é que é vida. 

 

 

Diego abre o enquadre da brincadeira justificando uma ação – a de colocar os óculos – 

porque está frio. O absurdo se instala e encontra quem o alimente, num alinhamento que 

evidencia a função de entretenimento. Vemos, neste turno, a partir de pistas prosódicas e 

semânticas, dois falantes em ação: o que coloca os óculos escuros em dias nublados e o que 

recrimina aquele que os coloca.  

 O que coloca os óculos sinaliza o humor por elementos prosódicos como o 

alongamento da vogal em (‘fri:o’) e a partícula de riso em (£óculos) (l. 1). E conta ainda com 

a incongruência da ação que evidencia o discurso humorístico. Com a falta de sol, não há a 

necessidade de óculos de sol.  

 Este primeiro turno é recebido com mais humor – validando o enquadre como ‘não 

sério’ – por Jamil, com ênfase em (“fundamental”), e com a incongruência em: (“sol de mil 

graus”) (l. 3-4). Portanto, o ato absurdo da linha 1 abre espaço para um segundo turno que 

alimenta o humor e dá início a sequência de HF absurdo que segue.  

 Vendo a ironia como uma ação que ocupa uma posição de avaliação na sequência e, 

consequentemente, de distanciamento do falante, podemos dizer que em (“fundamental”) e 

(“sol de mil graus”) não ouvimos Jamil, mas sim um personagem que é trazido ao discurso 

por Jamil de modo a servir de vítima de Jamil e demonstrar a sua avaliação crítica. 

 Este personagem proposto por Jamil alinha-se a Diego e à sua atitude incongruente de 

colocar os óculos de sol em um dia nublado, dando continuidade ao HF absurdo. Dessa forma, 

na ironia de Jamil a vítima agora é Diego. 

 Como numa dupla, a fala de um serve como escada para o outro. Agora é a vez de 

Diego aproveitar a escada, dando uma justificativa que reivindica a coerência da ação (“olha. 

pode não tá sol, mas você sabe que o UV tá solto né £e eu me sinto mais protegido aqui-”) (l. 

5-7). Ainda num trabalho em equipe, Jamil se aproveita da expressão “tá solto” para tornar 

mais absurda a conversa, personificando o raio de sol (“tá solto. [cuidado pra ele não te 

                                                 
39

 Referência ao programa de televisão Big Brother Brasil, que consiste no confinamento de um número variável 

de participantes em uma casa cenográfica, sendo vigiados por câmeras 24 horas por dia, sem conexão com o 

mundo exterior.  
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£pegar]” l. 8). A função de entretenimento é instalada e outros participantes cooperam para 

alimentar o enquadre, seja com o riso, seja explicitando o absurdo: Letícia e Aurora: (“((ri)) 

[no seu mundo paralelo?]) (l. 9) e (“protegido de que?”) (l. 10). 

 A referência ao mundo paralelo funciona como um gatilho para que HF absurdo seja 

alimentado. Em seu turno, Diego apresenta o mundo paralelo como o mundo ideal (“sim aqui 

todos me amam, eu sou rico, milionário não preciso trabalhar”) (l. 11-12). Novamente, a 

questão do trabalho e do dinheiro refletem por inversão os valores do grupo. Pelo que se 

observa, o trabalho que não dá prazer ou que só dá dinheiro não pode fazer parte do mundo 

ideal. 

 O grupo parece ironizar o ideal de vida vendido por uma sociedade capitalista e do 

espetáculo: ser (“rico, milionário”) (l. 11-12) que (“vive de renda”) (l. 13), (“assiste bbbs”) (l. 

14) e (“torce pra uma puta qualquer”) (l. 14-15). A ironia fica clara na fala de Diego: (“é: isso 

é que é vida.”) (l. 20).  

 Através do humor, o grupo se une em torno do que despreza: programas como o BBB 

que fazem o povo fazer coisas como: (“torce pra uma puta qualquer sem prec [sem pre-] sem 

medo.) (l. 14-16) e (“isso. sem preconceito”). (l. 18).  A fala de Aurora (“[acabou o som]”) (l. 

17), seguida por Jamil: (“[você trouxe seu ipod?]”) (l. 19), fecha o enquadre da brincadeira e 

traz todos de volta à realidade e ao enquadre sério.  

 Neste excerto, observamos que mais uma vez todos participam do entretenimento. 

Gatilhos são deixados e aproveitados pelos participantes para criar esse mundo absurdo. 

Observamos também que os valores que unem o grupo são reiterados pela ironia, o que 

reforça a unidade do grupo.  Mas talvez, dada a natureza absurda do humor, sem um alvo 

específico e, possivelmente, com limites mais fechados, as sequências não são tão longas, a 

manutenção do humor seja mais difícil.   

 

8.2 Recursos para o humor fantasioso 

 

Uma regularidade encontrada nos dados quanto à ocorrência do HF é a presença de 

uma formulação extrema (Pomerantz ,1986), no turno anterior ao início do enquadre 

humorístico. Observe-se o excerto 9: 

 

EXCERTO 9 

 

1 Diego  eu nunca fui parado numa lei seca. 

2 Jamil últimas palavras antes de ligar ‘alô. alô. vem 
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3  aqui me tirar- me libera aí: meu ca-rro da lei 

4  se:ca pô’ ((com tom de voz arrastado)) 

5 Diego ((ri)) 

6 Letícia ((ri)) 

7 Diego ‘pô aí meu, me desculpa aí:’ ((finge soluço)) 

8  ‘£NUNCA fui parado na £lei se:ca ((ri))’ 

9 Fabio ((ri)) 

 

Expressões como tudo, nenhum, a maioria, todo, o mínimo, absolutamente, 

completamente, etc. são termos cujos usos defendem ou justificam uma descrição ou uma 

avaliação. No excerto apresentado, Diego faz uso acentuado do termo (“nunca”) (l. 1): (“eu 

nunca fui parado numa lei seca
40

”). O uso da formulação extrema funciona como um gatilho 

para a criação de uma cena que desacredita a fala de Diego. A tolerância zero instituída pela 

‘lei seca’, ou seja, a impossibilidade de beber mesmo que ‘socialmente’ parece ser difícil de 

ser atendida fielmente. ‘Beber e dirigir’ é apresentada como uma prática que escapa a 

qualquer formulação extrema. Daí a cena do pedido de socorro: (“últimas palavras antes de 

ligar ‘alô. alô. vem aqui me tirar- me libera aí: meu ca-rro da lei se:ca pô ((com tom de voz 

arrastado))”) (l. 2-4). 

 Sendo sábado à noite, é muito possível – e até provável – que haja uma lei seca na 

cidade e interlocutores mais atentos não arriscariam um enunciado tão rigoroso como um caso 

de formulação extrema. É o próprio caso de formulação extrema que carrega o conteúdo 

semântico de seu extremo oposto, que depois serve de material para o humor. É como se para 

pensar em ‘nunca’ fosse impossível não considerar o “sempre” e vice e versa.  

 A continuação da conversa mostra que tanto Diego quanto Jamil concordam com o 

despropósito da formulação extrema. É o próprio Diego quem dá continuidade ao HF absurdo, 

ampliando a cena que legitima os valores do grupo, ao mostrar que o uso da formulação 

extrema só poderia ser possível como uma apelação, como uma mentira para ser liberado da 

multa e do risco de ter o carro rebocado. Demonstra isso repetindo, com ênfase e riso, seu 

turno da linha 1: (“£NUNCA fui parado na £lei se:ca ((ri))”) (l. 8). E ainda, com o falso 

choro: (“pô aí meu, me desculpa aí:” ((finge soluço))”) (l. 7-8) que intensifica a dramatização 

da mentira. O aceite e a continuação de Diego a partir do riso na linha 5 demonstram que ele 

                                                 
40

 Referência à Lei Seca: blitz feita pela polícia do Rio de Janeiro que impede o consumo de determinada 

quantidade de bebida alcoólica por condutores de veículos. Desde que a lei entrou em vigor é polemizada por 

diferentes grupos da sociedade, principalmente por aqueles que possuem automóveis e dirigem depois de 

ingerirem álcool, mesmo que em quantidades consideradas baixas. 
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avalia a ironia de Jamil como falsa impolidez e afiliando-se à Jamil, gera rapport e entretêm o 

grupo. 

 O enunciado (‘últimas palavras antes de’) é tão recorrente no início de sequências de 

HF que muitas vezes aparece apenas de forma simplificada: (‘últimas palavras’) e já é 

compreendido por todos os participantes. Este enunciado revela uma economia que só é 

possível num grupo muito próximo que compartilha este tipo de ‘jargão’.  

A forma simplificada (‘últimas palavras’) demonstra uma síntese de duas das 

subcategorias do humor conversacional apresentadas por Priego-Valverde; as insinuações 

(maneiras de querer dizer algo que não está declarado abertamente) e uma intertextualidade 

mais geral que faz alusão a um conhecimento compartilhado. Para Priego-Valverde, essa 

intertextualidade está relacionada a falas de filmes ou bordões de personagens, mas ela parece 

se aplicar também entre grupos de amigos que se encontram com frequência. 

 O que nos interessa com relação a esta simplificação e ao uso da expressão “últimas 

palavras antes de” é a sua presença recorrente em turnos que iniciam sequências mais longas 

de HF e também o fato de seu uso revelar a intimidade e consequente economia linguística 

entre os participantes do grupo. Observe-se agora o excerto 10: 

 

EXCERTO 10 

 

1 Letícia  essa noite eu acho que ele vai dormir a  

2   noite toda 

3 Denis  últimas palavras antes dele abrir um 

4   BERREIRO- 

5 Letícia     [((ri))] 

6 Denis     [-aparecer aqui na sala se esgoela:ndo]- 

7 Letícia     [a gente ter que mandar] todo mundo embora 

8 Aurora      [gente, mas é ASSIM?] 

9 Denis     -[só sossegar] depois que a gente deitar com 

10      ele na nossa cama 

11 Letícia [fazer a gente deitar na nossa cama] e 

12      obrigar a gente a fechar o olho 

13 Aurora     ((ri)) £agora eu entendi porque você tá cheia 

14      de dor nas co:stas ((ri)) 

15 Letícia    tá pensando que é £mole? 

 

 

Este excerto inicia-se com a fala de Letícia que é um outro caso de uma fala marcada 

pela formulação extrema (FE). Há um mitigador (“eu acho”), mas ele não ocorre no início da 

asserção. Ele vem numa posição de informação parentética, o que não quebra a força da FE 

(“ele vai dormir a noite toda”). Mais uma vez, a FE em casos de crianças que deixam os pais 
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dormirem funciona como um gatilho para a introdução de uma HF exagerado (“últimas 

palavras antes dele abrir um BERREIRO”) (l. 3-4).  

 A sequência de HF segue com contribuições exageradas do casal Letícia e Denis – 

pais de um bebê de 6 meses. Até a linha 6, Letícia e Denis constroem em conjunto uma 

caricatura de um bebê imprevisível: (“aparecer aqui na sala”) e não muito educado (“se 

esgoelando”), (“abrir um BERREIRO”). O enquadre da gozação é ratificado pelo contraste 

entre a FE (“dormir a noite toda”) e a possibilidade de (“acordar a qualquer hora da noite”).  

 O exagero dos pais revela um mundo conhecido pelos outros participantes – nem 

todos são pais, mas há sempre reconhecimento ou conhecimento das dificuldades dos 

primeiros anos de maternidade/paternidade. Apesar de exageradas, as contribuições são 

absolutamente possíveis de ocorrerem e podem funcionar como justificativas da falta de 

controle dos pais – Letícia e Denis – com relação ao comportamento do bebê: (“a gente ter 

que mandar todo mundo embora”) (l.7). 

 Apesar de tratar-se de uma narrativa exagerada, vemos que o exagero é fundamentado 

em situações conhecidas pelo casal e absolutamente reais. Alimentado pela pergunta de 

Aurora: (“[gente, mas é ASSIM?]”) na linha 8, o casal dá continuidade ao HF e demonstra na 

sobreposição dos turnos das linhas 9 e 12 a agentividade do bebê e a consequente falta de 

controle dos pais: (“-[só sossegar] depois que a gente deitar com ele na nossa cama”) e 

(“[fazer a gente deitar na nossa cama] e obrigar a gente a fechar o olho”).  

 É a sequencialidade em que se organizam estas contribuições exageradas que gera um 

caso de HF, ou seja, as ações individualizadas parecem normais e provavelmente ocorrem 

frequentemente no dia-a-dia do casal, é a contribuição conjunta delas que as faz ainda mais 

exagerada, como se toda a sequência fosse um caso de formulação extrema, e que opera de 

modo a gerar entretenimento no grupo. 

 Além de entreter o grupo, este segmento de HF exagerado demonstra também 

preocupações do grupo com relação ao que é e o que não é considerado socialmente aceitável. 

Expor os participantes do jantar a um possível descontrole, a uma possível invasão de um 

bebê, é justificar esta atividade, caso ela aconteça. Além do exagero de caricaturar uma cena 

engraçada, ele funciona também para demonstrar que neste momento, esta cena não está 

acontecendo, portanto, pode-se fazer uma leitura deste segmento de modo a dar agentividade 

aos pais e a sua demonstração de controle dentro do incontrolável. 

 No excerto 11 vemos que nem sempre o uso das expressões ‘últimas palavras antes de’ 

ou apenas “últimas palavras” geram uma sequência de HF. Aqui, os participantes preparam-se 

para iniciar um jogo de pôquer e uma das participantes, Aurora, não quer jogar.  
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EXCERTO 11 

 

1 Aurora  sé:rio eu num jogo. eu nunca jogo. 

2   ˂detesto˃. 

3 Dalia  ai que exage:ro 

4 Aurora  sério.  

5 Diego  últimas palavra:s 

6 Jamil  se perder muito pode pagar com esse 

7   brinquinho fofo aí que EU paguei. 

8 Aurora  ((ri)) sério não quero. 

9 Dalia  ((ri)) 

10 Diego  vamos só nós então, são 7↑ 

 

 

Anterior ao excerto, há insistência de Diego, Jamil e Dália para que Aurora entre no 

jogo, mas nas linhas 1 e 2, ela alega que nunca joga: (“sé:rio eu num jogo. eu nunca jogo. 

<detesto>”). O que se mostra como um caso de formulação extrema, dado ao (“sé:rio”), a 

ênfase em (“nunca”) e a avaliação negativa (<detesto>), é criticado por Dália: (“ai que 

exage:ro”) (l. 3) e, apesar da insistência na resposta enfática de Aurora: (“sério”), parece 

contribuir como gatilho para o enunciado de Jamil a seguir: (“últimas palavra:s”). 

 No entanto, o que se segue é diferente dos demais casos com expressões “últimas 

palavras” analisados. Fosse igual aos demais, a linha seguinte ao enunciado “últimas 

palavras” descreveria Aurora como vencedora do jogo e o humor nasceria do paradoxo entre a 

pessoa que nunca joga e detesta – afirmado por ela própria – e a pessoa que, apesar disso, sem 

maiores esforços, vence o jogo. 

 Não é isso o que acontece. Nas linhas 6 e 7, Jamil faz uma zombaria direcionada a 

Aurora e parece ignorar o enunciado da linha 5, conhecido de todos do grupo como aquele 

que normalmente inicia uma sequência de HF. É como se Jamil pulasse uma etapa e, fazendo 

isso, errasse a mão. 

 Apesar de encontrar riso nos turnos seguintes (Aurora e Dália l. 8-9), o enunciado de 

Jamil: (“se perder muito pode pagar com esse brinquinho fofo aí que EU paguei.”) (l. 6-7), é 

uma zombaria,  direcionada a Aurora, que parece não ter sido enquadrada como jocosa e por 

isso não funciona como uma abertura bem sucedida a uma sequência de HF. A mudança de 

tópico é muito brusca, uma vez que o argumento por trás da insistência para que Aurora jogue 

é demasiado pejorativo e machista.  

Com o enunciado das linhas 6 e 7, Jamil revela muitas coisas. Primeiro que Aurora vai 

perder no jogo, que vai precisar pagar. Revela também que Aurora não quer jogar porque sabe 
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que vai perder e não quer correr este risco. Aurora é categorizada, então, como alguém que 

não sabe brincar, sem savoir faire. E ainda o enunciado retrata novamente Aurora como a 

personagem do HF encenada no excerto 5. 

 Observamos então que este turno não favorece uma sequência de HF. A sequência 

ganha outros contornos e é concluída com uma última afirmação de Aurora: (“sério não 

quero.”), que demonstra que a participante decide correr o risco de se associar a não valores 

do grupo ao se deixar retratar como aquela que não sabe brincar. 

Apesar do riso de Dália, Diego finalmente concorda com Aurora e conclui então que, 

sem Aurora, serão 7 jogadores. 

 Neste capítulo, analisamos sete excertos de HF. Este tipo de humor parece ser importante 

para o grupo analisado, uma vez que os próprios participantes deixam gatilhos para a sua 

ocorrência, oferecendo-se a si mesmos como alvo e, outras vezes, colocando outros participantes 

nesta posição. 

 Primeiramente, evidenciamos dois tipos distintos de HF, o exagerado e o HF absurdo. O 

primeiro deles se caracteriza pela caricatura exagerada na construção conjunta de imagens e cenas 

engraçadas e o segundo, pela imaginação aflorada e a temática nonsense. Em ambos os casos, 

observamos que o grupo caça e oferece oportunidades para o humor e por isso, gera 

entretenimento.  

 Observamos também que as sequências de HF como um todo tendem a ser iniciadas por 

ocorrências de casos de formulação extrema e que, esses casos, podem gerar ocorrências da 

expressão compartilhada pelo grupo “últimas palavras antes de”, que é comumente – mas não 

sempre – usada pelo grupo como um gatilho para o início de uma narrativa fantasiosa.  

 Através da ironia, por inversão, vemos alguns valores do grupo que o unificam, como a 

simplicidade (excerto 7); a resistência ao controle oferecido pelas leis impostas pelo governo 

(excerto 9) e, não menos importante; a resistência a todo o ideal de vida vendido pela sociedade 

capitalista e do espetáculo (excerto 6). 
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Você me provoca, você me perturba. Joga água e 

sai correndo. Atira a pedra e me acerta de 

raspão. Me espia no escuro e mostra a língua. 

Me xinga. Me atiça. Invade o meu sossego. Meu 

refúgio. Pisa no meu ninho com os sapatos sujos. 

Na minha toca. Sem saber o meu tamanho, até 

onde vai meu bote, você me provoca achando que 

não há perigo.” 

(Caio Fernando de Abreu) 

 

9. Zombaria Jocosa 
 

Neste capitulo, apresentamos casos que ilustram o segundo tipo de humor mapeado 

nas conversas aqui analisadas.  Na seção 9.1, analisamos zombarias jocosas que têm o self de 

outro participante como gatilho. Na seção 9.2, analisamos casos de zombaria jocosa híbridos, 

isto é, que mesclam zombarias envolvendo o self ou um objeto ou terceira pessoa.   

9.1 Zombaria jocosa e self  

 

Um dos gatilhos para zombaria envolve os atributos identitários do outro.  No excerto 

que se segue, o foco é a idade.  

 

 
EXCERTO 12 

 

1 Aurora eu fazia uma mousse muito boa quando era 

2          adolescente e gostava muito de chocolate >eu 

3 fazia    fazia uma mousse muito boa< 

4 Celia fazia? 

5 Marcio >é mermo?< 

6 Gil  você não é mais adolescente[↑não↑? 

7 Marcio                        [>não?<] tem cara 

8    né 

9 Celia ah ((nome de Aurora)) pronto[(.) 

10 Gil                [eu achei que 

11    era. 

12 Aurora demorou muito não foi? 

13 Celia [( ) 

14 Gil   [não é estudante? 

15 Marcio é estudante. 

16 Jamil estudante é 
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17 Gil   ↑universitária↑ 

18 Jamil universitária. 

19 Gil  é então adolescente 

20 Jamil cdfzinha 

21 Gil  cdf ↑adolescente↑ 

22 Aurora então não sou adolescente. 

23 Marcio porque? >adolescente tem< cdf também 

24 Gil  te:m 

25 Jamil [tem 

26 Diego [tem (.) 

27 Aurora mas não era eu.(0,5) ((ri)) [((ri)) 

28 Diego  ((ri))[((ri)) 

29 Jamil           [mas é agora  

30 Aurora £mas não era eu. 

 

 

O excerto 12 inicia-se com a aparente autopromoção de Aurora na linha 1 com relação 

a seus ‘dotes’ culinários: (“eu fazia uma mousse muito boa quando era adolescente e gostava 

muito de chocolate >eu fazia uma mousse muito boa<”).  

 O relato de Aurora traz à tona um assunto recorrente nos encontros do grupo: a sua 

“adolescência”. Não é a primeira ocorrência do retrato de Aurora como uma universitária, 

adolescente e jovenzinha (c.f. excerto 5 e excerto 11). As mudanças na vida de Aurora (largar 

o emprego, voltar à faculdade, passar a viver como dependente financeiro do marido etc.) têm 

sido bastante topicalizadas no grupo.  

 O fato de ela fazer ouvir a marca de tempo: (“quando eu era adolescente”) nos faz 

acreditar que ela própria tenha optado por deixar este gatilho para o humor, que é tomado 

como tal nos turnos seguintes. Ou seja, Aurora traz para o discurso um tópico fértil, que abre 

espaço para o não-sério. Evidencia-se, com isso, que as oportunidades para fazer humor, além 

de serem caçadas pelos participantes do grupo, são também oferecidas por aquele que vai para 

a berlinda. Para Haugh (2012) é um “deslize passível de ser explorado com relação ao que o 

falante disse anteriormente”. É como se os deslizes a que se referem Everts (2003), Norrick 

(1993) e Haugh (2012) fossem intencionais neste caso. 

Como se pode observar, o turno de Aurora é recebido com uma (aparente) surpresa 

pelos amigos: Celia (‘fazia?’) e (l. 4), Marcio  (‘>é mermo? <’) (l. 5). É então na linha 6, no 

turno de Gil, que a zombaria se mostra: (‘você não é mais adolescente ‘[↑não↑?’). A fala de 

Gil faz uma mudança de tópico, tematizando não mais o dote culinário de Aurora mas a sua 

faixa etária.  
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 As mudanças na vida de Aurora são novidade tanto no que diz respeito ao 

papel/identidade que lhe é atribuído no grupo, quanto no que concerne ao grupo como um 

todo. Em sua maioria, os participantes são profissionais que atuam no mercado de trabalho e 

vivem de sua renda.  

 O abandono do emprego e a volta à faculdade são as justificativas que o grupo precisa 

para enquadrá-la como adolescente, mas não qualquer adolescente, uma adolescente de classe 

média, que só estuda, não trabalha e vive do sustento dos pais (aqui, o marido), o que 

contradiz os valores do grupo. 

 A contribuição de Marcio: (‘>não?< tem cara né’) (l. 7-8), pode parecer um elogio à 

Aurora – todos querem ter ‘cara’ de adolescente, parecer jovens. Seu desempenho enquanto 

adolescente foi tão convincente que Gil achou que era: (“[eu achei que era.”) (l. 10-11). 

 No entanto, o suposto elogio vem reforçar a zombaria inicial, uma vez que o elogio ao 

desempenho de Aurora no novo papel de adolescente chama a atenção para a mudança de 

papel e coloca em oposição a Aurora verdadeira, que tem a sua idade atual, 45 anos e a 

Aurora que voltou à “adolescência”. 

 O enquadre não-sério é também reconhecido abertamente (mas ainda não acordado) na 

sequência por Celia: (‘ah ((Aurora)) pronto’ [(.)) (l. 9), como se Celia quisesse dizer: 

“começaram novamente a zombar de você, Aurora”. E é reconhecido também pelo próprio 

alvo, Aurora: (“demorou muito não foi?”) (l. 12). Esta última contribuição corrobora ainda a 

frequente colocação de sua pessoa como alvo do humor entre o grupo. 

 Como uma das tarefas do grupo parece ser a de fazer humor, observamos que para 

construir um enquadre engraçado é preciso que o(s) participantes se preste(m) a alvo fácil e 

Aurora é um dos participantes que faz isso. 

 Na linha 14, Gil topicaliza não mais a adolescência que havia sublinhado 

anteriormente, mas o fato de Aurora ser uma estudante: (“[não é estudante?”). Mais uma vez, 

Gil encontra a colaboração de outros membros do grupo para sustentar a zombaria:  Marcio, 

na linha 15 (“é estudante.) e Jamil (“estudante é.) (l. 16). Na linha 17, reduz-se ainda mais o 

escopo e Aurora é caracterizada como “universitária”, encontrando eco em Jamil 

(“universitária.”) (l. 18). Na linha 19, Gil volta ao termo “adolescente” de modo conclusivo: 

“então”. 

 É apenas quando Jamil (marido de Aurora) tenta uma nova caracterização na linha 20: 

(“cdfzinha”), que ouvimos um posicionamento do alvo: (“então não sou adolescente”) (l. 22). 

Embora Jamil encontre eco na repetição de Marcio, na linha 19: (“cdf↑ adolescente↑), o 

estereótipo que é retratado com ajuda de pistas prosódicas como o diminutivo pejorativo em 
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‘cdfzinha’ na categorização da ‘adolescente’ gera a discordância do alvo: (“então não sou 

adolescente.”) (l. 22), (“mas não era eu.”) (l. 27) e (“£mas não era eu”) (l. 30). 

 As respostas de Aurora e a marca do riso sinalizam não só o aceite da brincadeira, mas 

a sua participação na zombaria, dissociando-se da identidade de CDF. Há diferentes 

significados e explicações para o termo cdf. Pode referir-se a “cabeça de ferro”, “crânio de 

ferro” e, mais comumente a “cu de ferro”. De todo modo, é uma expressão usada para 

designar o indivíduo que é muito dedicado aos estudos e que por isso está sempre alheio e 

pouco participa da vida social dos jovens de sua idade. Dissociar-se dessa imagem é fazer 

valer para si uma imagem contrária, que parece ser a imagem valorizada pelo grupo. Como 

vemos que o grupo é marcado pelas oportunidades que cria e caça de fazer humor, vemos que, 

com este movimento, Aurora evidencia que ter senso de humor, participar da brincadeira e, 

consequentemente, ter boas habilidades sociais são valores fundamentais ao grupo. 

 Outro caso de zombaria jocosa envolvendo self pode ser apreciado no excerto abaixo: 

 

EXCERTO 13 

 

1 Dalia [GEN]TE essa casi:nha [tá lindo você >tá que 

2    tá< hein↑] 

3 Aurora                          [pessoa que fica] sem 

4    trabalhar 

5 Letícia tá né: peraí↓ mas >eu tô trabalhando< 

6 Aurora vem cá. você trabalha uma vez por semana 

7 Letícia estudar é trabalhar 

8 Aurora gente, [não sei como o governo concede] uma 

9    coisa dessa↑ uma bo:lsa para essa criatu:ra 

10    >olha a roupinha de-< hippie- coisa haribô 

11    ((ri)) 

12 Dalia        [é estudar é trabalhar SIM↓] 

13 Letícia [((ri))é milioná]- e hippie não trabalha 

14   ((ri)) 

15 Dalia [é merecido] deixa ela- nossa peque::na 

16     hippie 

17 Aurora e cadê a ((nome de Celia)) hein↑  

18 Letícia pequena hippie que vai pagar as contas de 

19   vocês um dia (2.0) 

20 Aurora a ((nome de Celia))[avisou↑]                   

21 Dalia                [a claudia telefonou] 

 

 

Um turno como o elogio de Dália à dona da casa (Letícia) nas linhas 1 e 2: 

(“[GEN]TE essa casi:nha [tá lindo você >tá que tá< hein↑]”) é típico de início de encontros. 
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Vindo junto com um elogio, a deixa de Dália (“você >tá que tá< hein↑]”) se mostra amistosa, 

parecendo funcionar apenas de modo a sinalizar a possibilidade de humor. 

  Mais uma vez, o trabalho e a falta dele é tematizada na interação, agora quem o faz é 

Aurora, que anteriormente (excerto 5 e excerto 12) havia sido alvo do mesmo tema. Se 

tomamos a linha 12 (“você >tá que tá< hein↑]”) (l. 1-2) de Dália como um gatilho para o 

humor, vemos que ele é rapidamente aproveitado por Aurora que parece agora querer se 

vingar na “mesma moeda”. Voltando novamente à questão do estudante, adolescente, 

jovenzinha que vive de renda, Aurora zomba de Letícia: (“[pessoa que fica] sem trabalhar”) 

(l. 3-4).  

 Embora tenham ocorrido em encontros diferentes (o excerto 5 ocorreu no encontro 3 e 

este no encontro 4, com um intervalo de duas semanas entre os encontros), o trabalho e a falta 

dele (ou, no caso de Aurora, a opção de ficar sem trabalho) são tema recorrente no grupo. 

Havendo espaço e gatilho para zombarias que se valem deste tema, elas tendem a ser 

aproveitadas. Como vimos na análise dos excertos 5 e 12, Aurora é um dos participantes que 

se presta a alvo fácil de zombaria e humor, aqui, no entanto, é ela quem se apropria do assunto 

e o torna um gatilho para voltar à questão da adolescente, estudante que não trabalha, fazendo 

Letícia de alvo. 

 O turno de Aurora (“[pessoa que fica] sem trabalhar”) (l. 3-4) é como um eco de um 

turno que é normalmente direcionado a ela e não por ela proferido. Fazendo essa mudança de 

footing Aurora parece também reenquadrar a questão do trabalho no grupo.  É como se ela 

dissesse: “eu não trabalho e por isso sou alvo de zombarias, mas vamos ver então o que é que 

é considerado trabalho para o grupo”.  

 Os turnos seguintes: (“vem cá. você trabalha uma vez por semana”) (l. 6) e “estudar é 

trabalhar”) (l. 7) fazem ver que, para Aurora, estudar não é trabalhar. Com este 

posicionamento, Aurora parece não mais se oferecer como alvo de zombaria, mas oferecer 

Letícia como alvo deste mesmo tema. 

 Talvez o fato de Aurora oferecer não a si mesma mas um outro participante como 

alvo, faça com que a zombaria demore um pouco a ser enquadrada como jocosa. É como se 

fosse necessária uma negociação entre as duas de modo a acomodar o papel do alvo na 

interação. 

 Na sequência, podemos observar que a zombaria finalmente se enquadra enquanto 

jocosa de fato, onde há exagero, caricatura/estereótipo, riso e marcador de mudança de tópico: 

(“gente, [não sei como o governo concede] uma coisa dessa↑ uma bo:lsa para essa criatu:ra 

>olha a roupinha de-< hippie- coisa haribô ((ri))”) (l. 8-11). 
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 A categoria “hippie”, da qual Aurora se vale, é caracterizada como uma ideologia de 

valores de contracultura, um movimento que abraça a Revolução Sexual e o uso de drogas 

para explorar outros estados de consciência. Uma categorização, portanto, oposta àquilo que 

se espera do sistema – no turno de Aurora, “o governo” – e esta incongruência 

sistema/categoria “hippie” é também elemento responsável por gerar humor. 

 A categorização de Aurora faz Letícia rir: (“((ri)) é milioná]- e hippie não trabalha 

((ri))”) (l. 13-14). Letícia mantém o humor e ajuda a estendê-lo na realização de um ato 

irônico em que debocha do valor da bolsa oferecida pelo governo. Mas ainda parece rejeitar a 

categorização, alegando que ela trabalha (l. 5) e (“hippie não trabalha”) (l. 13). 

 A participação de Dália neste segmento se mostra fundamental. Sua defesa de Letícia 

na linha 12: ([é estudar é trabalhar SIM↓]) estabelece afiliação entre Dália e Letícia e dispensa 

a agressividade de Aurora, uma vez que diminui a crítica que havia sido proposta. Além disso, 

Dália contribui com a realização de um novo papel no grupo, (“nossa peque::na hippie”) (l. 

15-16). A escolha por “peque::na” ao lado de “hippie” ameniza a carga da incongruência entre 

o “sistema” e a outsider estipulada por Aurora. 

 A categorização de Dália dá nova roupagem à troca interacional, definindo uma nova 

categoria para Letícia, a “filha” do grupo, aquela a quem todos protegem, a que “merece” (l. 

15-16). 

 A diminuição da carga de agressividade e o estabelecimento da nova categorização 

parecem agradar Letícia que, através deles, mantém a incongruência entre sistema/outsider: 

(“pequena hippie que vai pagar as contas de vocês um dia”) (l. 18-19), fazendo uma repetição 

(parcial) que garante a manutenção do humor, retoma a questão que a levou a ser alvo: o seu 

trabalho.  

 Esta negociação tem fim no momento em que Aurora faz uma mudança tópica e passa 

a perguntar sobre a quarta participante do grupo, Celia. As demais participantes, Letícia e 

Dália, acabam por aderir ao tema e o segmento de análise é concluído. 

 Neste excerto observamos que a zombaria jocosa instala-se depois de atos de 

implicâncias nada jocosos entre o alvo e aquele que propõe a zombaria. Não parece um 

excerto que tem como função apenas garantir o entretenimento no grupo, uma vez que 

demonstra a retomada de um tema, o trabalho, de forma redirecionada com um novo alvo. 

Podemos observar também que, além de caçar e criar as oportunidades para o humor, 

neste excerto, o humor ajuda a fortalecer os valores do grupo através de um posicionamento 

crítico e agressivo. 
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 A caça do elemento que pode ser objeto de uma zombaria jocosa parece ser uma tarefa 

perseguida nos encontros.  

 

9.2 Zombaria jocosa híbrida 

 

Há casos de zombaria em que o gatilho pode envolver o self de um participante, mas o 

foco é principalmente um objeto ou uma terceira pessoa. Um exemplo é apresentado no 

excerto abaixo, quando os participantes estão comendo a sobremesa, uma mousse de maracujá 

feita por Leticia. Após alguns elogios, a quantidade de maracujás funciona como gatilho para 

a zombaria principal.  

 

EXCERTO 14 

 

1 Letícia é muito fácil↓ (.) são quatro maracujás, mas 

2   te- 

3 Diego [QUATRO maracujás↑] ca:ra:ca vamos dormir 

4       aqui até terça de manhã 

5 Letícia [-que ser maracujá fruta] 

6 Fabio [((ri))] 

7 Aurora [((ri))] 

8 Letícia [((ri)) mas quatro é muito? 

9 Diego é pra is- só assim mesmo que ((o nome 

10   de Denis))te aguenta, né? 

11 Fabio e o [leite condensado↑] 

12 Diego    [qua↑tro↑] cara 

13 Letícia leite condensado é uma só. 

 

 

Letícia começa a descrever a receita: (“é muito fácil↓ (.) são quatro maracujás, mas te-

”) (l. 1) até que é interrompida por Diego nas linhas 3 e 4: (“[QUATRO maracujás↑] ca:ra:ca 

vamos dormir aqui até terça de manhã”). 

 A zombaria das linhas 3 e 4 é ocasionada por um deslize na própria receita narrada por 

Letícia. O número de maracujás que a receita leva é o gancho utilizado por Diego que vê no 

exagero de considerar o efeito calmante do maracujá – fazer dormir de sábado, dia do 

encontro até daqui a 3 dias, terça feira – uma ótima oportunidade para enquadrar a zombaria 

como jocosa. A marca do exagero já presente na surpresa do número de maracujás 

(QUATRO), mantém-se no efeito do maracujá (dormir vários dias). 

 Uma outra questão aqui diz respeito ao fato de a zombaria entrar como interrupção à 

atividade em curso: o procedimento para fazer a mousse. Interromper esse objetivo pode 
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consistir numa interrupção não bem vinda, mesmo que esta interrupção seja com o humor 

(Norrick e Spitz, 2008). No entanto o riso dos demais participantes ajudam a enquadrar a 

contribuição de Diego como uma zombaria como jocosa. A própria resposta de Letícia vai na 

mesma direção: primeiro o riso (“[((ri))], depois a expressão de surpresa (mas quatro é 

muito?”) (l. 8) que parece desmoralizar o zombador.  

Ignorando a pergunta, Diego introduz outra zombaria (“é pra is- só assim mesmo que 

o Denis te aguenta, né?”) (l. 9 e 10). Num certo sentido, a zombaria agora atinge o self de 

Letícia e não recebe o endosso dos demais participantes. Mas o gatilho do humor continua 

sendo o efeito calmante do maracujá.  

 Um outro caso de zombaria fora do self pode ser apreciado no excerto seguinte. Agora 

o foco é o personagem de um programa de televisão, que tem como apresentadora a Ana 

Maria Braga.  

 

EXCERTO 15 

 

1 Aurora você viu a propaganda da gisele↑  

2 Diego todo mundo NÃO  

3 Celia não↓ mas eu vi a ana maria falando  

4 Diego ((ri))  

5 Aurora ana [maria braga↑  

6 Celia     [ana maria] braga sim (.) a ana↓  

7 Aurora sua íntima↑  

8 Celia eu adoro a ana (.) sou fã↓  

9 Diego ah eu também, adoro aqueles papos profundos 

10   dela e seu papagaio
41
 

11 Denis ah é uma profundidade quase £filosófica 

12   ((ri))  

13 Aurora gente mas não é pra ser profundo-filosófico 

14   é pra dona de-é às OITO da manhã pô↓  

15 Celia você sabia que outro dia apareceu o cara-o 

16       cara que é o papagaio 

17 Diego ah:: mas como assi:m, o papagaio é- o 

18   papagaio não é um PAPAGAIO↑ 

19 Celia [((ri))] 

20 Denis [((ri))] 

21 Aurora [((ri))] 

22 Diego  não gente >para tudo< meu mundo caiu 

23   (.)[como é que a ana pode fazer uma coisa 

24    dessas↑] 

25 Celia    [é foi duro eu- confesso]confesso 

26   decepção- eu tinha aquele papagaio como um 

                                                 
41

 Referência a um programa de televisão exibido na Rede Globo apresentado pela apresentadora Ana Maria 

Braga e um papagaio fantoche. 
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27   papagaio (.) o LOURO.  

28 Diego [((ri))] 

29 Denis     [((ri))] 

30 Diego ( )é louro o louro↑ 

31 Celia [NÃO↓] pior é que o cara é care:ca 

32 Aurora [((ri))] 

33 Denis pega ali pra mim↑ 

34 Diego [qual você quer↑] 

35 Aurora [louro careca não dá] 

36 Celia  não dá↓    

  

 

A interação tem início com a pergunta de Aurora se os demais participantes viram a 

propaganda da modelo brasileira Gisele Bünchen, na linha 1: (“você viu a propaganda da 

gisele↑) (l. 1). Depois de uma negativa, Celia informa que viu a apresentadora Ana Maria 

Braga na linha 03 falando sobre o assunto: (“não↓ mas eu vi a ana maria falando”).  

 Segue-se um pedido de confirmação de entendimento, feito por Aurora para saber se 

as duas estão falando da mesma pessoa, na linha 05: (“ana [maria braga↑”) e a confirmação de 

Célia: (“[ana maria] braga sim (.) a ana↓”) na linha 06.  

 A abreviação do nome da apresentadora é usada por Aurora como uma pequena 

provocação, uma vez que supõe um grau de intimidade de Celia com a apresentadora (“a 

ana↓”) (l. 6) e anteriormente na linha 3: (“ana maria”). A provocação de Aurora: (“sua 

íntima↑”) (l. 7) parece perturbar Célia, que justifica a intimidade (“eu adoro a ana (.) sou fã↓”) 

(l. 8).  

 A avaliação positiva e a firmeza de declarar-se fã da apresentadora, que é sabidamente 

alvo de críticas e deboche no grupo, revelam esta proposital vulnerabilidade de Célia. Diego 

aproveita o gatilho e introduz, ironicamente, uma explicação para ser fã de Ana Maria Braga 

(“ah eu também, adoro aqueles papos profundos dela e seu papagaio”) (l. 9-10). O tópico e a 

zombaria são mantidos também por Diego e Denis, que demonstram fazer parte do “círculo 

interno”, ou seja, mostram-se como parte informada do ato irônico que está em construção, 

nas linhas 11 e 12: (“ah é uma profundidade quase £filosófica ((ri))”). 

 Com a ironia, mantendo sua atitude implícita, Diego acredita que os demais 

participantes têm acesso ao contexto e são capazes de identificá-lo com menor esforço do que 

aquele que seria necessário para processar um enunciado explicitamente (Blakemore, 1992). 

Assim, se Diego proferisse um enunciado explícito, que desse conta de abarcar toda a carga 

de absurdo e ridículo da ironia em questão, demandaria mais esforço dos participantes para se 
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fazer entender e provavelmente muito mais esforço dele mesmo para encontrar todos os meios 

para representar este efeito.  

 A partir do momento em que os participantes se orientam para esta performance 

conjunta, será feito menos esforço para se interpretar determinados enunciados, 

principalmente porque o conhecimento compartilhado do grupo garante a validação dos 

valores e significados destes enunciados. Podemos dizer assim que, neste caso, a ironia 

pressupõe a intimidade, o compartilhamento de mundo que favorece o entendimento do 

implícito.  

 Como no excerto 5, observa-se que  diante das zombarias masculinas envolvendo uma 

das mulheres do grupo, costuma haver um alinhamento das mulheres contra os homens. Neste 

excerto, Aurora responde à zombaria masculina não se alinhando a Diego e Denis e tampouco 

participando da encenação por eles desenvolvida. Ao contrário, Aurora introduz uma 

justificativa para o posicionamento de Célia como fã da apresentadora: (“não é pra ser 

profundo-filosófico é pra dona de-é as OITO da manhã pô↓”) (linhas 13 e 14). Com este 

posicionamento e a ironia anterior, a interação se revela como um pseudocombate em que se 

procura demarcar fronteiras claras entre dois alinhamentos contrários, aqueles que 

ridicularizam e aqueles que defendem o grupo ridicularizado. Chamamos de pseudocombate 

porque parece desenrolar-se todo numa camada sabidamente representativa.  

 Com a nova topicalização de Célia nas linhas 15 e 16: (“você sabia que outro dia 

apareceu o cara-o cara que é o papagaio”), desloca-se a zombaria dos aspectos do self de Celia 

para uma terceira pessoa: o papagaio do programa da Ana Maria Braga.  

 Diego, aproveita o enunciado de Celia para abrir a zombaria jocosa: (“ah:: mas como 

assi:m, o papagaio é- o papagaio não é um PAPAGAIO↑”) (l. 17-18). Observamos que os 

participantes continuam a encenação. A  indignação de Diego (“ah:: mas como assi:m,”), 

garantida ainda pela mudança de entonação em (“PAPAGAIO↑”), sugere que a atitude de 

surpresa encenada é irônica e, portanto, bastante distinta de seu modo de ver as coisas. 

 Talvez por conta do riso que manifesta um aparente alinhamento de todos os 

participantes, Diego mantém a sua encenação, ao dar voz ao seu personagem, valendo-se de 

uma mudança de referência. Passa do eixo delocutivo, que designa a pessoa de quem se fala, 

para um eixo elocutivo, orientado para o eu da relação, focado nele mesmo e em suas 

emoções: (“meu mundo caiu”) (l. 22).  

 O enunciado que se segue demonstra que Célia aderiu à encenação, declarando 

compartilhamento de sentimentos com Diego: (“[é foi duro eu- confesso] confesso decepção – 
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eu tinha aquele papagaio como um papagaio (.) o LOURO”) (l. 25-27). O riso dos outros 

participantes sinalizam o efeito pretendido com a zombaria.  

Em seguida, Diego desenvolve ainda mais o potencial do gatilho introduzido por 

Celia, perguntando: (“( ) é louro o louro↑”) (l. 30) o que é aproveitado por Célia para gerar  

mais humor: (“[NÃO↓] pior é que o cara é care:ca”.) (l. 31). Enquanto os homens parecem ter 

dado por encerrada a brincadeira, as mulheres voltam a se alinhar, rindo e justificando a 

decepção (“[louro careca não dá]” (l. 35) e (“não dá) (l. 36) vão, aos poucos, encerrando o 

enquadre de humor.  

 Entendendo as interações irônicas como performances combinadas pelos participantes 

(Clark e Gerrig, 1984), verificamos que há um entendimento compartilhado de que a tarefa 

em curso é produzir humor, entreter. Neste contexto, explicam-se as ‘deixas’ propositais 

enunciadas pelos participantes que são aproveitadas pelos demais participantes que constroem 

em conjunto um enquadre de humor. 

 Neste capítulo, vemos que as zombarias jocosas são práticas interacionais que podem 

estar direcionadas ao self somente ou podem ainda ter como alvo o self e outros objetos e 

terceiras pessoas. Evidenciamos que algumas vezes há críticas e valores sendo levados em 

conta e apresentados através do humor e outras, há apenas o propósito de fazer humor. 
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“Sempre é possível ligar um grande 

número de pessoas pelo amor, desde que restem 

outras para que se exteriorize a agressividade” 

 

(Sigmund Freud) 

 

10. As Funções do Humor 
 

As análises anteriores mostram que a função mais importante do humor nos encontros 

de amigos analisados é a do entretenimento. No entanto, outras funções podem ser 

observadas, dada a natureza ambígua do humor, isto é, de aproximar ou distanciar as pessoas, 

de proteger ou colocar em risco as relações. Na seção 10.1, apresentamos a função do humor 

como guardião das relações e, consequentemente, do clima ameno esperado nesse tipo de 

encontro.  Na seção 10.2, contemplamos o humor como um potencial ato de ameaça e, como 

tal, desencadeador de desarmonia interacional. 

 

10.1 O humor como guardião das relações 

 

Como descrito na literatura, há gêneros orientados para a informação, para a relação 

ou mistos (Lakoff, 1987). No caso dos encontros de amigos, a conversa de um modo geral 

tende a privilegiar a relação. Para a manutenção de um clima ameno, alguns tópicos são 

excluídos, alguns posicionamentos são evitados ou dissimulados, tudo em prol da harmonia 

interacional.   

 Um tópico potencialmente perigoso em conversas sociais é o questionamento de 

determinados atributos identitários de um participante. No excerto 16, examinamos um 

enquadre sério de uma conversa que tem como foco um atributo de personalidade de um 

participante.  

 Para compreender este excerto, é necessário lembrar quem são os participantes 

envolvidos nessa cena. Gil, Celia e Jamil trabalham na mesma empresa na qual Aurora já 

trabalhou. Gil e Celia, além de casados, trabalham diariamente juntos, e Aurora também 

trabalhava nesta mesma equipe. Jamil, apesar de trabalhar na mesma empresa, não trabalha 

diretamente com Gil e Celia. Marcio não trabalha nessa empresa. 
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EXCERTO 16 

 

1 Celia não que eu tô falando ele falou que eu sou 

2   outra pessoa lá só falo de trabalho >só falo 

3   de trabalho↓< 

4 Marcio ué tu é [profissional PROFISSA né, pô 

5 Celia     [a gente se cruza e diz a gente fa-  

6   ‘oi tudo£ bem’(...) 

7 Marcio PROFISSA↓ 

8 Gil  não o que eu quero dizer é o seguinte é que 

9   a- a celia é extremamente TENSA na tv globo 

10 Celia ah não sou não↓  

11 Marcio não: eu não concordo [eu não concordo. 

12 Celia        [eu sou Aurora? 

13 Aurora eu ACHO você tensa. 

14 Marcio ih: 

15 Gil  ih: agora lançamos a (...) 

16 Marcio ih: 

17 Celia aí aí só(...) 

18 Aurora mas eu não vou te botar na berlinda 

19 Celia não [não mas (...) 

20 Marcio     [já botou agora vem ela [MORDE E  

21           £ASSOPRA 

22 Celia          [não JAMIL só 

23   você pra dar um aval aqui: 

24 Aurora          [((ri)) não  

25   vou ficar analisando você: 

26 Jamil não eu não acho é >quer dizer nunca 

27   trabalhei próximo a você< mas não me PASSA 

28   você uma pessoa tensa 

29 Marcio “não me passa::” 

30 Celia no outro dia quando eu cruzo com você né? 

31 Gil  não tô criticando, não tô criticando: 

32 Aurora tá BOM tá bom:: 

33 Celia não não sou tensa não, minha equipe [(...) 

34 Marcio              [não 

35   ninguém é-aqui é tenso é tudo “paz e amor:”  

36 Aurora [((ri)) 

37 Gil  [((ri alto)) 

 

 

O excerto tem início com um relato que, indiretamente, aponta para uma rejeição de  

Celia sobre a projeção de identidade que  lhe foi atribuída por Gil   (“... ele falou que eu sou 

outra pessoa lá só falo de trabalho >só falo de trabalho↓”). (l. 1-3). Márico parece perceber a 

delicadeza do tópico e parte para um enquadre de brincadeira, sinalizado pela escolha de uma 

variante popular da linguagem (“profissa”), (“tu é”) e da tag (“né”) seguida de (“pô”). Com 
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essa ação, Márcio dá suporte à face de Celia, o que é reforçado pela explicação oferecida  

(“você só fala de trabalho porque é profissional”). 

Aparentemente, Celia ignora a contribuição de Márcio e dá as suas explicações para a 

não aceitação de uma suposta dupla identidade, dizendo que cumprimenta Gil  (“[a gente se 

cruza e diz a gente fa- ‘oi tudo bem’ (...)”) (l. 5-6). Marcio insiste no tom humorístico de um 

enunciado de natureza conclusiva: (“PROFISSA↓”) (l. 7).  

 Na sequência, vemos que Gil, buscando construir intersubjetividade, faz uma 

reformulação do que pretendeu dizer ( (“não o que eu quero dizer é o seguinte é que a- a Celia 

é extremamente TENSA na tv globo”) (l. 8-9). A reformulação é imediatamente rejeitada por 

Celia, agora de modo direto e com dupla negativa ((“ah não sou não↓”) (l. 10). Márcio caça 

outra oportunidade para aliviar o clima emocional, autoselecionando-se para dar um 

testemunho  de natureza irônica, já que ele nada sabe sobre o comportamento de Célia no 

trabalho  (“não: eu não concordo [eu não concordo.”) (l. 11). Como mostra a transcrição, 

Celia recusa-se a aderir ao humor de Márcio, sinalizando que o atributo “tensa” é sério demais 

para ser objeto de brincadeira. Em fala superposta à de Márcio, Celia seleciona Aurora para 

dar um testemunho legítimo a seu favor ([eu sou Aurora?) (l. 12). 

 Relações de amigos pressupõem relações de confiança, o que necessariamente não 

implica sinceridade em qualquer contexto e sobre qualquer tópico. Aurora, porém, vai direto 

ao ponto, ainda que recorra a um modalizador de atenuação (acho) e a uma entonação que 

destaca esse hedge: (eu ACHO você tensa) (l. 13).  

 A resposta de Aurora, que contraria as expectativas de Celia, evidencia que ela 

também (Aurora) opta por “colocar mais lenha na fogueira” quando discorda da amiga Com 

exceção de Marcio, a conversa parece ser enquadrada pelos demais participantes como ‘séria’ 

até mesmo demasiadamente séria uma vez que envolvem uma categorização importante para 

Celia. Mas as contribuições de Márcio e Gil remetem a um enquadre de prenúncio de 

confronto em que há polos opostos: de um lado está Celia e seu atributo inegociável  de não 

se considerar tensa e, do outro, Gil (quem primeiro fez a reclamação) e agora Aurora que se 

alinhou a ele , ratificando o  atributo.  

 O ‘confronto’ que se estabelece revela o que Culpeper identifica como um prazer 

voyeurístico em que assistir a exposição de fraquezas dos outros é prazeroso. Estabelece-se 

então um enquadre ‘tenso’, porém animado, como se os demais participantes estivessem 

incentivando o ‘confronto’: (“ih:) (l. 14), (“ih: agora lançamos a (...)”) (l. 15) e (“ih:) (l.16).  

 No entanto, Aurora tenta quebrar as expectativas do grupo, mitigando a força da sua 

fala (“mas eu não vou te botar na berlinda”) (l. 18), o que é imediatamente denunciado por 
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Marcio ainda num tom humorístico: (“já botou agora vem ela [MORDE E £ASSOPRA”) (l. 

20-21).  

Na sequência, Aurora busca enquadrar a intenção da sua fala, aceitando a brincadeira 

de Márcio e, em seguida, explicando sua fala como algo não sério, através do riso e do 

oferecimento de uma explicação (“[((ri)) não vou ficar analisando você:”) (l. 24-25) que 

evidencia o entendimento de que avaliações de personalidade fora do setting psicanalítico 

podem ser agressivas. Só naquele setting são reconhecidas como análises.  

 Célia, porém, confirma o ‘confronto’ em curso, primeiramente por sua resposta 

defensiva na linha 19: (“não [não mas (...)”) e depois pela continuidade que dá à sua busca por 

afiliação quando direciona, então, a pergunta a Jamil: (“só você pra dar um aval aqui”) (l. 22-

23). 

  Em seu turno, Jamil opta pela formatação de um ato preferido (“não eu não acho”) (l. 

26), apresentando como justificativa tratar-se de uma impressão, já que nunca trabalhou com 

Celia. É então neste momento que Marcio – o único que ainda busca enquadrar a conversa 

como humor – aproveita o gatilho oferecido por Jamil para debochar da estratégia utilizada 

por Jamil para equilibrar o confronto (“não me passa::”) (l.29).  

 O turno de Marcio é interessante porque, ao mesmo tempo que permanece tentando 

amenizar a seriedade da situação, tentando instaurar o humor na sequência e, 

consequentemente proteger a face de Celia, ele também faz, na superfície, um ataque à face 

de Celia, expondo-a com relação à falta de precisão de Jamil: (“não me passa::”) (l.29).  

 Celia, que parece estar levando muito a sério o que é dito pelo grupo, tenta dar um 

exemplo que a ajude a ser retratada como quer: (“no outro dia quando eu cruzo com você 

né?”) (l. 30). Gil parece perceber que sua reclamação tinha ido longe de mais e novamente 

oferece uma reformulação da sua intenção (“não tô criticando, não tô criticando:”). (l.31). 

 A ‘tensão’ que se instaura então é confirmada pelo turno de Aurora na linha 32, que 

parece um turno de “deixa disso”, pretendendo dar outros rumos à sequência: (“tá BOM tá 

bom::”). É confirmada também pela forma como o alvo segue se defendendo: (“não não sou 

tensa não, minha equipe (...). (l. 33).  

 É Márcio que consegue, finalmente, dar um fim ao “papo sério”, através de uma ironia 

que deslegitima a reclamação de Gil (“não ninguém é- aqui é tenso é tudo “paz e amor”).  

Como quem enfia a carapuça, Aurora e Gil riem, o que, indiretamente, tira a legitimidade da 

reclamação de Gil e da avaliação de Aurora. O papel de Márcio foi o de guardião das 

relações, através de contribuições humorísticas orientadas para a quebra do tom sério e 

conflituoso da conversa.   
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 No excerto seguinte, novamente, podemos observar a função do humor na proteção 

das relações, quando questões de face de forte valor emocional para os participantes são 

evocadas. 

 Neste excerto os participantes estão falando sobre o primeiro filme produzido por Gil 

em 2004. O filme Olga é uma produção nacional inspirada na vida da alemã, judia e 

comunista, Olga Benário Prestes. O filme aparece topicalizado na conversa depois que Gil dá 

a todos cópias do DVD do filme. O excerto tem início quando Gil pergunta se os amigos 

gostaram do filme.  

 

EXCERTO 17 

 

1 Dalia olha eu vou falar porque eu sou sua amiga 

2 Aurora ih: quando ela vem com ESSAS coisas não é 

3   coisa boa↓ 

4 Gil  fala↓ fala↓ importante ouvir opiniões 

5 Dalia é? 

6 Aurora fala logo caralho↓ 

7 Dalia calma: eu não gostei NADA do filme porque eu 

8   não acho que a gente tem que se meter pra- a 

9   fazer filme de judeu, [de gue:rra a gente 

10   não tem nada com isso 

11 Gil        [mas o filme não tá 

12   bem feito? Eu não fiz- escolhi o ASSUNTO 

13 Dalia AH NÃO isso sim, ta ótimo, a neve tá £super 

14   branquinha, [aquela branquela lá tá BEM. 

15 Gil      [AH não sacaneia vai? 

16 Aurora os judeus tá quase um £woody allen [((ri)) 

17 Dalia                                    [((ri)) 

18   eu nem dormi. 

19 Aurora teve muitos espectado:res 

20 Gil  ((ri)) todos judeus 

21 Dalia ((ri alto)) VIU 

22 Gil  (2,0) é fazer o que? agora tá feito.   

 

 

Na linha 1, Dalia sinaliza um turno não preferido, no caso, a resposta ‘não gostei’. O 

primeiro marcador de não preferência é o OLHA, que adia a avaliação de Dália, e o 

oferecimento de uma explicação que tem como base normas do senso comum: amigos íntimos 

querem o bem do outro e por isso devem dizer a verdade. Dessa forma, Dália prepara Gil para 

uma avaliação negativa do filme, o que é explicitado por Aurora (“ih: quando ela vem com 

ESSAS coisas não é coisa boa↓”) (l. 2-3). 
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 Gil parece dispensar o prefácio, insistindo para que a avaliação seja realizada (fala↓ 

fala↓) e oferecendo uma explicação clichê ( importante ouvir opiniões). Dália pede 

confirmação sobre a sinceridade da explicação (“é?”) (l. 5), sinalizando estar consciente de 

que a competência profissional  é um atributo identitário  de grande valor emocional para Gil.  

Por isso, prepara tanto o terreno antes de emitir uma opinião que certamente vai desagradá-lo. 

Essa preparação é tomada com uma certa impaciência por Aurora, que quer logo ouvir 

a opinião e apressa a amiga: (“fala logo caralho↓”). (l. 6). 

 Só no turno seguinte, Dália apresenta sua opinião e a justificativa (“calma: eu não 

gostei NADA do filme porque eu não acho que a gente tem que se meter pra a- fazer filme de 

judeu, [de gue:rra a gente não tem nada com isso”) (l. 7-10).  

 A resposta de Gil parece querer redirecionar a questão, deslocando o foco para a 

produção do filme, esse sim um atributo reivindicado pelo autor (“[mas o filme não tá bem 

feito? Eu não fiz- escolhi o ASSUNTO”) (l.11-12). Com este enunciado, vemos que Gil quer 

limitar a sua atuação como produtor do filme. Ou seja, todo o cuidado de Dalia seria coerente 

apenas se ela fosse criticar a produção do filme e não o tema como foi o caso. 

 É neste momento que percebemos a entrada do humor com a função de proteger a 

relação. Aqui, Dalia concorda com Gil: (“NÃO isso sim, tá ótimo”) mas ironiza no 

detalhamento da produção do filme e da atuação dos personagens: (“a neve tá super 

branquinha, [aquela branquela lá tá BEM.”) (l. 13-14). Brincando, Dalia diminui a 

importância da produção e, consequentemente do trabalho de Gil, para a avaliação final a 

respeito do gosto sobre um filme. É aqui que observamos mais um caso de ‘perco o amigo, 

mas não perco a piada’. Num momento em que Gil espera que ela se retifique, ela não o faz e 

instaura um enquadre de brincadeira, que é rejeitado por Gil:  (“AH não sacaneia vai?”). Gil 

confirma, assim, que o enquadre era sério até então e era assim que ele gostaria que 

permanecesse. 

 No entanto, a brincadeira continua, alimentada por Aurora: (“os judeus tá quase um 

£woody allen [((ri))”) (l. 16) que segue ameaçando a face de Gil ao comparar o seu filme com 

o famoso cineasta judeu norte-americano. O enquadre é então confirmado por Dalia que ri: 

(“[((ri))”) e alega que o filme não foi tão ruim assim: (“eu nem dormi”) (l. 17-18). E ainda 

continuado por Aurora que fala do grande número de público: (“teve muitos espectado:res”) 

(l. 19) como mais uma ‘qualidade’ relacionada ao filme. 

 É então que, finalmente, Gil adere à brincadeira e autoriza que o filme seja tomado 

como objeto de humor, como se abrisse mão do atributo identitário antes reivindicado: 

(“hahaha todos judeus”) (l. 20). Aqui Dália se satisfaz com a entrada do amigo na brincadeira: 
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(“((ri alto)) VIU”) (l. 21). Depois de uma pausa longa, Gil conclui e se dá como vencido: 

(“(2,0) é fazer o que? agora tá feito”) (l. 22). 

 Da mesma forma que o excerto anterior, neste observamos um atributo identitário que 

é reivindicado inicialmente como importante para a apresentação do self, mas que acaba por 

ser autorizado como objeto de humor, depois da insistência do enquadre de brincadeira. Uma 

sequência que se aproxima do desacordo e até do conflito é, pela presença do humor, 

garantida como harmônica. 

 

10.2 O potencial de ameaça do humor  

 

Como já demonstrado em outras passagens desta pesquisa, observa-se que o grupo 

busca se construir como um outsider. Críticas, ironias a padrões de comportamento impostos 

pelo ‘sistema’ servem recorrentemente de gatilho para a produção do humor. Apesar dessa 

orientação, encontram-se aqui e ali posicionamentos que ativam normas que poderiam ser 

questionadas. 

 O potencial de ameaça do humor emerge especialmente em contextos em que atributos 

identitários, valorizados socialmente, são questionados. Um exemplo pode ser apreciado no 

excerto abaixo. 

 Este excerto apresentado abaixo ocorre na casa de Aurora antes de começarem o 

almoço. Inicia-se com o convite/oferecimento de Aurora para tomarem um vinho do porto: 

(“vamos tomar um portinho↑”) (l.1). 

 

 

EXCERTO 18 

 

1 Aurora vamos tomar um portinho↑ 

2 Diego POR-TI-NHO↑ agora↑ 

3  Aurora QUEM é que teve a INFELIZ ideia de- 

4   totalmente sem noção de tomar um PORTINHO 

5   agora? agora?  

6 Diego  NÃO-não↓ pode tomar↓ é que-[não 

7 Aurora                               [não, que ideia 

8   INFELIZ  

9 Diego é que normalmente a gente toma no final 

10 Aurora não IMAGINA, depois claro↓ 

11 Diego cara, não enche, toma quando vocês quiserem, 

12   DURANTE até↓ 
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O que, a princípio, parece tratar-se de um oferecimento coerente com o evento, onde 

oferecer algo seria aceitável e mesmo esperado para a anfitriã, é questionado enfaticamente 

por Diego: (“POR-TI-NHO↑ agora↑”) (l.2).  

 Esse questionamento aponta para a falta de domínio que a anfitriã exibe sobre o que se 

convencionou como a ordem apropriada para o consumo de determinados vinhos. A resposta 

de Aurora mostra que ela interpretou a fala de Diego como impolida, pois expôs publicamente 

sua falta de savoir faire como anfitriã, por desconhecimento de uma etiqueta.  

Isso é sinalizado por um alinhamento irônico à fala de Diego, marcado por uma 

entonação exagerada de avaliações de natureza social negativas (“QUEM é que teve a 

INFELIZ ideia de- totalmente sem noção de tomar um PORTINHO agora? agora?”) (l.3-5).  

 A ironia de Aurora mobiliza duas ameaças à face simultaneamente.  A primeira 

implica uma ameaça à sua própria face, projetando-se como alguém que não pertence ao 

grupo dos refinados. A segunda representa uma ameaça à face de Diego. Numa inversão de 

papéis, ela sai do papel de vítima para o papel de algoz.  Ao ridicularizar o ‘refinamento 

apropriado’ de Diego, ela o projeta como alguém que não pertence ao grupo dos que ‘nadam 

contra a maré.”  

 Diego percebe que sua brincadeira foi mal interpretada e que houve uma quebra da 

harmonia interacional. Busca, então, proteger a sua face e a de Aurora, recuando da defesa da 

norma (“NÃO-não↓ pode tomar↓”) (l. 6) iniciando, sem sucesso, naquele turno uma prestação 

de contas (“é que- [não”).  Através de uma sobreposição: ([não, que ideia INFELIZ) (l.7-8), 

Aurora nega a Diego o direito ao reparo que só é realizado na linha 9 quando, enfim, Diego 

justifica sua ação: (“é que normalmente a gente toma no final”). A autorização concedida por 

Diego é ironizada novamente por Aurora: (“não IMAGINA, depois claro↓”) (l.10). 

 Percebendo que Aurora vai continuar a ironizar o seu patrulhamento, Diego sai do 

enquadre inicial da brincadeira (“cara, não enche”) e “libera” Aurora para ser uma anfitriã 

inadequada, tomando Porto até durante a refeição (“toma quando vocês quiserem, DURANTE 

até↓”) (l.11-12).  

 Mais uma vez, um aspecto do self é tornado sagrado e, portanto, inegociável como 

objeto de humor. Aurora demonstra isso negando a Diego a oportunidade do reparo. Se, por 

um lado, Aurora considera impolida a fala de Diego, por outro lado, Diego também vê na 

insistência de Aurora em colocá-lo na berlinda, um comportamento impolido. O humor aqui 

deixa de ter uma função de entretenimento. Há uma agressividade na troca que sinaliza a 

quebra da harmonia interacional.   
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 Diferentemente, do que foi visto na seção anterior, nenhum outro participante 

contribuiu para amenizar ou encerrar o duelo.  Do mesmo modo, nem Aurora nem Diego 

buscaram enquadrar o que estava ocorrendo como uma brincadeira.  

 O excerto mostra que por vezes não perder uma piada pode significar perder um 

amigo. Ainda que o grupo alimente uma certa não submissão aos padrões uniformizantes de 

comportamento, parece que há tópicos que tornam as pessoas mais sensíveis na hora de 

interpretar o que pode ter sido produzido como uma brincadeira. Há certos atributos 

identitários que não são negociáveis. Rir desses atributos é visto como uma atitude de mau 

gosto e, portanto, impolida, o que pode alimentar mais impolidez e favorecer o conflito. 

 Um outro exemplo das relações de humor e impolidez pode ser apreciado no excerto 

abaixo. A sequência ocorre durante os primeiros momentos do encontro 4, que tem apenas 36 

minutos de áudio gravado. O almoço que se segue deste encontro foi gravado em um local 

público e a má qualidade do áudio não possibilitou a geração de dados para análise. Portanto, 

o segmento desenrola-se nos momentos de encontro do grupo na casa de Diego antes de 

saírem para almoçar fora. 

 Trata-se de um excerto em que um dos participantes parece propor um enquadre de 

humor, um abuso jocoso (Hay, 1994; Haugh, 2010; Haugh e Bousfield, 2012) – que é 

compreendido como tal por alguns participantes – mas que não é assim interpretado pelo alvo.  

 

EXCERTO 19 

 

1 Celia tem que sin- deixa ASSIM↓  

2 Jamil tá bom↑ olha lá: o:lha?  

3 Aurora [o::lha] 

4 Leticia [UAU:] meu DEUS £que óculos é esse↑ 

5 Celia [você sa-]hh ha he huh 

6 Diego [£gostou↑]  

7 Jamil tinha pra homem quando você comprou esse↑ 

8 Diego ué como as- não gostou↑[ca:guei] eu gosto 

9 Celia        [((ri))] é lindo 

10    <amei> 

11 Aurora        [((ri))] 

12 Jamil po:: hhh lindo? 

13 Diego BOM↓ vamos descer? tô com fome 

14 Celia foi esse que você trouxe de fora? 

15 Aurora va- vamos aonde afinal?  
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O excerto inicia-se com a chegada de Diego, dono da casa onde o grupo se encontra, 

com óculos escuros de aro branco, lentes coloridas e tamanho exagerado. Os óculos chamam 

a atenção dos demais participantes, (“olha lá: o:lha?”) (l. 2), (“[o::lha]”) (l. 3) que direcionam 

o foco da interação para Diego. 

 Na linha 4, a ênfase na expressão de surpresa (“[UAU:] meu DEUS”) e a pergunta 

ambígua de Letícia (“£que óculos é esse↑”) parecem levar Diego a pensar que o grupo aprova 

a sua escolha (“£gostou↑”) (l. 6). Só mais adiante, com a fala de Jamil (“tinha pra homem 

onde você comprou esse↑”) (l. 7) é que Diego se dá conta do modo como o grupo está 

ridicularizando os seus óculos (“ué como as- não gostou↑”) (l.8). É a partir da demonstração 

de surpresa que é possível compreender que até então ele sentia que seus óculos estavam de 

fato sendo apreciados pelos demais participantes. 

 A pergunta de Jamil redireciona a sequência. Embora a homossexualidade de Diego 

seja tema recorrente como motor de humor no grupo, e muitas vezes iniciada pelo próprio 

Diego, o turno de Jamil, apesar de ser uma piada comum entre homens tanto homossexuais 

como também heterossexuais, não encontra afiliação em Diego.  

 Ao perceber que sua escolha foi ridicularizada, Diego dispensa a avaliação de Jamil, 

valendo-se do termo ‘caguei’. Em sentido figurado, o termo refere-se a ‘não dar importância, 

desprezar’ o que alguém disse ou fez. Num sentido oposto ao que membros do grupo fazem, 

Diego se separa do(s) outro(s), afirmando que o que vale é a sua própria opinião (ca:guei] eu 

gosto.”) (l.8).  

 A reação de Diego parece apontar para um outro atributo identitário visto como 

inegociável enquanto objeto de humor. Apesar de a presença de um casal homossexual no 

grupo ser aceita com naturalidade, observa-se que heterossexuais tornam “estranho” alguns 

gostos de homossexuais em termos de roupa, acessórios, gestos, etc. Num grupo 

heterossexual, a brincadeira de Jamil talvez não causasse desconforto para quem está na 

berlinda. No entanto, para Diego, desaprovar uma escolha relacionada à sua identidade de 

homossexual parece de alguma forma aflorar sentimentos experimentados em situações de 

discriminação.    

 A surpresa de Diego parece ser percebida por Célia que faz um esforço para reparar a 

ameaça não pretendida fazendo um elogio nas linhas 9 e 10: (“[((ri))] é lindo <amei>”). O riso 

sobreposto de Aurora, na linha 11: (“[((ri))]”) pode ser uma resposta à brincadeira de Jamil, o 

que indica que para Aurora o enunciado de Jamil pode ter parecido normal, engraçado, 

inclusive.  
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 O elogio de Celia nas linhas 9 e 10 é questionado por Jamil que pretende assim manter 

a provocação buscando a aprovação do restante do grupo às custas de Diego: (“po:: hhh 

lindo?”) (l. 12). É então que percebemos mais uma vez na resposta de  Diego que ele  não 

aceita o posicionamento de Jamil e rejeita o abuso como jocoso, fazendo uma mudança brusca 

de tópico com o marcador (“BOM↓”).  

 O enunciado (“BOM↓ vamos descer? tô com fome”) (l. 13) redireciona o encontro 

como um todo e faz com que os participantes encerrem suas atividades para saírem da casa de 

Diego. A mudança de orientação de Diego mostra um corte abrupto na atividade anterior, 

fechando o enquadre da brincadeira.   

 Há ainda uma tentativa por parte de Celia de manter topicalizado os óculos de Diego  e 

talvez com isso abrandar o mal-estar (“foi esse que você trouxe de fora?”). Mas a pergunta é 

ignorada por Diego que já havia fechado a questão, alegando que não precisava que ninguém 

gostasse, somente ele: (“ué como as- não gostou↑ [ca:guei] eu gosto.”) (l.8) 

 Os excertos apresentados nesta seção mostram que há objetos sagrados que não podem 

se tornar objeto de humor, sem colocar em risco as relações. Esses objetos envolvem atributos 

indentitários de alto valor emocional para um indivíduo, mas não para o grupo.  

 Brincar com os sentimentos dos outros mostra-se perigoso.  A sustentação das relações 

de intimidade e afeto pressupõem um cuidado para que a busca do entretenimento não 

sobreponha as necessidades de aprovação de aspectos identitários percebidos como sagrados 

para o outro. Casos como esses, são vistos como piadas de mau gosto, o que relaciona 

entretenimento e impolidez. Por outro lado, percebemos, na primeira seção deste capítulo, que 

o grupo se mobiliza através do humor para cuidar da própria relação e fazer com que o 

entretenimento funcione para manter os laços afetivos. 
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“Sentimos que, mesmo que todas as questões 

científicas possíveis tenham obtido resposta, 

nossos problemas de vida não terão sido sequer 

tocados.” 

(Ludwig Wittgenstein) 

 

11. Considerações Finais 
 

 

Nesta pesquisa procuramos analisar o papel do humor nos encontros entre amigos 

próximos. As conversas espontâneas que geram os dados para a pesquisa revelam que essas 

são relações complexas, equilibradas entre a necessidade de ser social e de ter sua 

individualidade respeitada.  

 Espera-se que os encontros sejam movidos a amenidades e assuntos leves, por isso as 

brincadeiras aparecem como atividade recorrente. No entanto, são atividades ambíguas, por 

um lado, há através delas, a possibilidade de se calibrar os laços afetivos e garantir a harmonia 

interacional mas, por outro, as percepções dos aspectos provocativos podem gerar desconforto 

e ainda desafeto. 

 Para contextualizar as questões endereçadas pelo estudo, foi preciso recorrer à 

literatura, primeiramente, acerca do humor, o seu aspecto espontâneo e interacional e suas 

relações com a face e a impolidez. Em seguida, problematizamos as relações entre amigos, 

entendendo o ‘amigo de verdade’ também como uma categoria instável que, embora 

estabeleça suas próprias ordens de sentimentos e expectativas, tem na confiança um de seus 

importantes pilares. 

 Diante desse quadro, retomamos aqui as perguntas de pesquisa que nortearam nossa 

análise: 

 

i) Como o humor é construído interacionalmente? 

ii) Que tipos de humor ocorrem nos encontros de amigos? 

iii) Que funções eles desempenham nas conversas? 

 

Olhando para a organização sequencial do humor, evidenciamos dois modelos 

diferentes, o de dois lugares onde há um participante do grupo que faz o humor e outro que o 

recebe e o modelo de mais de dois lugares onde o humor é proposto por um participante, 

alimentado por outro(s) e direcionado a outro. Dentre estes modelos, as sequências podem ser 
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tão curtas quanto um par de turnos ou podem ainda depender de muitos turnos para se 

desenvolverem.  

 A construção do humor se dá a partir da contribuição dos participantes num processo 

de ‘caça’ e ‘deixa’ de gatilhos. Dependendo do que está proposto como objeto de humor, ele 

pode se estender através de sequências longas ou não e pode também receber afiliação ou 

recusa dos interlocutores. 

 Com relação aos tipos de humor, evidenciamos que são tipos comuns nestes encontros 

a ironia, o humor fantasioso, a zombaria jocosa e também o abuso jocoso.  

 A ironia aparece como uma atividade importante para a geração e manutenção do 

humor. Se compreendida como uma performance, levando em conta seu aspecto interacional, 

pode revelar posicionamentos de self e ainda valores do grupo. No entanto, evidenciamos 

também que as atitudes avaliativas que se mostram em atividades irônicas não têm 

necessariamente “juízo ou sentimento hostil ou depreciativo como indignação ou desprezo” 

(Grice, 1978, p. 124).  Ao mesmo tempo que o grupo ri, encenando aquilo que despreza, o 

grupo também é irônico sem alvo específico, podendo gerar avaliações neutras que apenas 

ocupam os espaços esperados. Por exemplo, vimos que o grupo valoriza a simplicidade, 

fazendo graça do refinamento (Excerto 7), que valoriza o trabalho mirando naquele 

participante que não trabalha (Excerto 13). 

 Além da ironia, outros tipos de humor apareceram nos dados. Recorremos então aos 

novos rótulos que incluem aspectos pragmáticos e interacionais, considerados apropriados 

para descrever tipos específicos de humor (Béal e Mullan, 2013), como o humor fantasioso 

(Hay, 2001), a zombaria jocosa (Haugh, 2010; Haugh e Bousfield, 2012) e o abuso jocoso 

(Hay, 1994; Haugh, 2010; Haugh e Bousfield, 2012). 

 Com relação ao Humor Fantasioso, identificamos sequências longas como maioria, 

onde há, em geral, contribuições de diversos participantes para a construção de eventos e 

cenários de forma caricaturada e nonsense. Observamos que este tipo de humor é comumente 

precedido por Casos de Formulação Extrema (Pomerantz, 1984). Confirmamos também que 

ele leva tempo para se desenvolver e que incentiva a participação (Holmes e Marra, 2002). 

 Neste tipo de humor, evidenciamos duas subcategorias que ainda não estão na 

literatura sobre o tema. A primeira subcategoria, que denominamos HF exagerado, é um tipo 

de humor construído a partir de contribuições hiperbólicas e caricaturadas que revelam um 

mundo conhecido para os participantes. Estas construções são marcadas pelas diferenças com 

relação aos valores do grupo, funcionando como um contraponto avaliativo que mostra, por 

inversão, aquilo que é considerado importante para o grupo.  
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 Por outro lado, há tipos de humor fantasioso gerado a partir de sequências nonsense 

que não tem reflexo num mundo conhecido pelos participantes, mas que geram 

entretenimento e incentivam a participação de vários membros do grupo. Na segunda 

subcategoria, que propomos chamar de humor fantasioso absurdo, vemos que a quebra de 

expectativa não reside, como no HF Exagerado, no contraste de mundos e valores, mas no 

contraste entre o absoluto absurdo e a normalidade.  

 Encontramos ainda muitos dados do tipo de humor que Michael Haugh denomina 

zombaria jocosa. Para o autor essa “é uma prática interacional específica de implicância que 

diminui algo de relevância para alguém presente (seja ele mesmo ou outro) ou um terceiro que 

não está co-presente dentro de um enquadre não-sério ou jocoso” (Haugh, 2010). 

 Evidenciamos que, dentre as zombarias jocosas há aquelas que têm o self de um dos 

participantes como alvo e as que denominamos zombarias jocosas híbridas, que mesclam 

zombarias envolvendo o self, um objeto ou uma terceira pessoa. 

 Muitas vezes percebemos que a zombaria tem por trás uma proposta pragmática que 

vai além de garantir o entretenimento no grupo. Algumas vezes é através delas que são 

fortalecidos os valores do grupo, que mostram posicionamentos críticos e agressivos. 

 São muitas as funções que o humor tem no grupo, a principal delas é o entretenimento 

pelo prazer de entreter. Para o grupo, o humor é muito importante e os participantes estão 

sempre buscando e deixando gatilhos para a geração de entretenimento.  

 Dentre as ‘deixas’ ou gatilhos que são tomados como objeto de humor, alguns deles 

esbarram em limites impostos pelo self. Vemos que existem alguns atributos identitários que 

são considerados valiosos para o self e por isso são reivindicados em interação. Quando há a 

tentativa de tomar estes atributos como objeto de humor, observamos dois cenários diferentes. 

  Nos dois casos há insistência do enquadre de humor e a consequente conclusão de que 

o entretenimento é importante para o grupo. Mas, no primeiro caso o alvo cede e autoriza a 

brincadeira, muitas vezes contribuindo com mais humor, garante-se assim um clima amistoso.  

 No segundo caso, percebemos que a insistência do enquadre de brincadeira acaba 

gerando desconforto, visto que o participante-alvo não abre mão de sua reivindicação e não 

entra na brincadeira. Neste caso, há mais ameaça do que prazer na brincadeira, são piadas de 

mau gosto que aproximam humor mais de impolidez do que da esperada falsa impolidez. 

Há, portanto, de volta ao dilema do porco-espinho, momentos em que os espinhos 

tornam-se figura e o calor fundo, e outros em que acontece o contrário. Como conclusão, 

salientamos o papel do humor no reforço das relações pessoais, dos valores do grupo e na 

sacralização da amizade. 
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 O humor é essencialmente objeto de estudo transdisciplinar, ele transita por várias 

disciplinas sem se limitar a nenhuma delas. Por isso, esta pesquisa levantou muitas questões 

que não chegaram a ser aprofundadas, por conta da amplitude do tema. Apontamos então, por 

fim, algumas possibilidades de pesquisa que se mostram importantes e interessantes. 

 A tomada do humor como fenômeno ambíguo, de tipos diferentes e com diferentes 

funções pragmáticas se mostra relevante no cenário atual porque alimenta a discussão sobre a 

liberdade de expressão na sociedade contemporânea.  

 Um dos caminhos que pareceu muito produtivo, principalmente depois do período de 

bolsa sanduíche na Austrália, foi o olhar intercultural voltado ao humor conversacional
42

. O 

humor parece um instrumento muito poderoso para considerar as relações num mundo 

globalizado, que faz conviver diferentes culturas. Pode-se observar e problematizar quais são 

e como são gerenciados atributos identitários que revelam traços culturais desconhecidos a 

outras culturas. 

 Há também a possibilidade de aprofundar estudos sobre as relações próximas que, 

embora sejam valiosas para os indivíduos e a sociedade como um todo, são ainda muito pouco 

tomadas como objeto de estudo, com valor de pesquisa. 

                                                 
42

 (c.f. Cross-culturally Speaking, Speaking Cross-culturally de Bert Peeters, Christine Béal e Kerry Mullan, 

2013) 
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ANEXO 1 Convenções de Transcrição
43

 
 

[colchetes]   fala sobreposta 

(0,5)   pausa em décimos de segundo 

(.)    micropausa de menos de dois décimos de segundo 

= contiguidade entre a fala de um mesmo falante ou de dois falantes 

distintos 

. descida de entonação 

? subida de entonação 

,  entonação contínua 

?, subida de entonação mais forte que a vírgula e menos forte que o ponto 

de interrogação 

: alongamento de som 

- auto-interrupção 

sublinhado acento ou ênfase de volume 

MAIÚSCULA ênfase acentuada 

o 
fala mais baixa imediatamente após o sinal 

o
 palavras

 o
 trecho falado mais baixo 

palavra:  descida entoacional inflexionada 

palavra: subida entoacional inflexionada 

↑ subida acentuada na entonação, mais forte que os dois pontos 

sublinhados 

↓ descida acentuada na entonação, mais forte que os dois pontos 

precedidos de sublinhado 

>palavras< fala comprimida ou acelerada 

<palavras> desaceleração da fala 

<palavras início acelerado 

hhh aspirações audíveis 

(h)  aspirações durante a fala 

.hhh inspiração audível 

                                                 
43

 As convenções de transcrição incorporam símbolos da Análise da Conversa (Sacks, Schegloff e Jefferson, 

1974; Atkinson e Heritage, 1984) e símbolos sugeridos por Schiffrin (1987), Tannen (1989), Gago (2003) e 

Haugh (2012). 
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[(   )] comentários do analista 

(palavras)  transcrição duvidosa 

(   )  transcrição impossível 

((palavra)) descrição de atividade não-verbal 

th estalar de língua 

£ partícula de riso 
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ANEXO II Lista de Excertos 
 
EXCERTO 1 

 

1 Dalia QUANTAS pessoas não querem ter casa própria? 

2 Diego EU não quero. não faço questão 

3 Dalia ah você é idiota do contra [com essa pose de 

4   ‘alternativo’ 

5 Diego         [((ri))sou mermo 

6   acho mais legal  

7 Dalia  isso isso é da idade com o tempo passa. 

8 Diego ((canta)) viva. viva sociedade 

9   alternativa.   

 

EXCERTO 2 

 

1 Dalia quer provar um? 

2 Letícia quero dois.  

3 Dalia dois não pode £contenção. [((ri)) um pra 

4   cada. 

5 Letícia         [não dá mais pra 

6   ter confraria aqui nessa pindaíba não. 

7 Dalia que dure:za £gente 

8 Diego [tá foda. 

9 Fabio [vamos passar a vaquinha? 

10 Jamil tô fora. 

11 Gil  eu contribuo aqui ((põe a mão no bolso)) 

12 Aurora GENTE é: tem pra todo mundo 

13 Letícia toma aqui [metadinha ((ri)) 

14 Dalia   [pô ((ri)) 

 

 

EXCERTO 3 

 
1 Marcio eu e dalia? eu e dália↑ tamos só nos conhece:ndo 

2   ˃tô vendo˂ qual é 

3 Aurora ah é. conheceu ontem? 

4 Dalia É tamo nos conhecendo há VINTE anos 

5 Marcio eu num sei: [não. acho que não- não rola nada 

6   mais sério não. muito coroa. e tem a ex- 

7 Letícia     [((ri)) 

8 Denis     [((ri)) 

9 Aurora     [((ri)) 

10 Dalia [sempre a babete] eu já falei   

11 Marcio [- que não me deixa] BABETE ((ri)) 

12 Aurora a babete do leblon? 

13 Celia fiha da claudete? 

14 Dalia [((ri))babete é a BABETE eu tô pensando també:m- 

15 Marcio [vamos ver é que a- [‘deixa a vida me levar’ 
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16 Celia     [((ri)) 

17 Denis     [((ri)) 

18 Aurora     [((ri)) 

19 Dalia -se ele tá preparado pra em- [prum  

20   relacionamento SÉRIO 

21 Marcio (1,0) muito cri cri sabe? mulherzinha? 

22 Dalia [((ri)) 

23 Aurora [((ri)) 

24 Celia [((ri)) 

 

EXCERTO 4 

 
1 Denis quer? 

2 Letícia é pão com cerveja é o que há [£de mais 

3   gostoso nesse mundo 

4 Denis       [((ri)) 

 

 

EXCERTO 5 

 

1 Gil  ↑estudante 

2 Marcio  estudante. 

3 Diego  adolescente= 

4 Gil  universitária, jovenzinha 

5 Marcio  é e o jamil só gosta de garoti:nha né a 

6   gente sabe 

7 Gil  ele se habituou com aquela- aquele balé lá 

8 Jamil  é: (2,0) adolescente.  

9 Marcio  tu não estudava no pedro segundo
44
 ano 

10   passado? não era isso? [no humaitá aqui no 

11   humaitá? 

12 Gil       [((ri)) 

13 Aurora  ja[ma:is 

14 Marcio    [não foi ↑ali que você conheceu ela↑ pegando 

15   [ali,ali= 

16 Jamil       [foi lá mermo 

17 Marcio   no ponto de ônibus dizendo “vai pra onde?”= 

18 Jamil   =entra aí, quer carona? 

19 Marcio   ”sou da globo
45
” 

20 Gil  [((ri)) 

21 Jamil   [((ri)) 

22 Diego  [((ri)) 

23 Marcio  [“produtor do faustão
46
 aí:” 

                                                 
44

Referência ao uniforme do Colégio Pedro II, tradicional instituição de ensino público federal, localizada no 

Estado do Rio de Janeiro. O uniforme do colégio é composto por camisa social em algodão branco com o escudo 

do colégio, saia de pregas azul marinho, sapato e meia comprida. O uniforme de ‘colegial’ é referência 

arquetípica de fantasia sexual masculina. 
45

Referência à Rede Globo: rede de televisão brasileira com sede no Rio de Janeiro, segunda maior rede de 

televisão comercial do mundo. 
46

 Referência ao Domingão do Faustão: programa de entretenimento exibido aos domingos desde 1989 na Rede 

Globo, conta com uma banda que toca ao vivo e um grupo de dançarinas, denominado Academia do Faustão. 
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24 Gil  [((ri alto)) 

25 Marcio   ”quer ser bailarina? é: posso te arranjar 

26   uma oportunidade boa aí (.) sem compromisso” 

27 Jamil  embarcou= 

28 Marcio  =embarcou. sentou ali na na na nave 

29 Gil  [()na nave 

30 Marcio  [voou 

31 Gil  [((ri)) 

32 Diego   ha [((ri)) 

33 Celia      [fantasia masculina é maravilhosa né? 

34 Aurora   como fantasiam rápido e fácil né? 

35 Celia   adoro. 

36 Aurora   qualquer coisinha >qualquer [sainha< e 

37    meia:esticada= 

38 Celia                                    [( ) 

39 Aurora   =pronto. fantas£iou [( ) 

40 Marcio                           [>não não não não< tem 

41    que ser no mínimo- pedro segundo pra cima 

42    que isso? 

43 Aurora   pois é= 

44 Celia   pedro segundo caracteriza 

45 Marcio   é:: 

46 Aurora   [sainha pregada 

47 Gil   [orsina da fonseca
47
 

48 Marcio   orsina da fonseca não pegaria não. 

 

EXCERTO 6 

 

1 Marcio  parece meu chefe toda hora meu diretor fala 

2   assim >vem cá< e você cê tá feli:z? 

3 Gil  ((ri)) 

4 Diego  teu chefe pergunta isso? 

5 Marcio  é↓ tô- >tô feliz<  

6 Letícia  você fala Hhh o que? 

7 Marcio  eu vou falar o que? NÃO↓ NÃO tô feliz meu 

8   fico feliz quando chego em casa [(        )] 

9 Gil           [((ri))] 

10 Celia           [((ri))] 

11 Letícia          [((ri))] 

12 Aurora           [((ri))] 

13 Jamil           [((ri))] 

14 Marico  [mas porra eu tenho que trabalhar <caralho>] 

15 Gil   ((ri alto)) 

16 Celia  eu tenho que estar feliz 

17 Marcio  eu tô feliz sá:bado domi:ngo (   ) durante a 

18   semana eu fico de <saco cheio> [CARALHO] 

                                                 
47

 Referência ao uniforme da Escola Orsina da Fonseca, tradicional escola municipal do Rio de Janeiro, cujo 

uniforme se assemelha ao do colégio Pedro II. O feminino consiste em camisa social em algodão branco com o 

escudo do colégio, saia com machos, sapato e meia comprida. É relevante mencionar que na adolescência destes 

participantes, nos anos setenta/oitenta, o colégio Pedro II era considerado melhor do que a Escola Orsina da 

Fonseca em termos de ensino, o que conferia diferentes status aos alunos de cada uma das instituições. 
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19 Gil  [((ri))]  

20 Aurora  [((ri))]  

21 Letícia [((ri))]  

22 Jamil  [((ri))] 

23 Marcio  [o que que eu vou fazer↑ tu tem outra 

24   solução? 

25         (0,3) pô eu falo tô↓ tô↓ tô feliz↓] 

26 Gil  [((ri))]  

27 Aurora  [((ri))] 

28 Letícia [((ri))] 

29 Jamil  [((ri))] 

30 Celia  ah mas você [sabe] 

31 Marcio              [vou falar] £a verdade? o cara() 

32       dá vontade de falar não não tô feliz acho 

33   chato[pra caralho] cum- esse negócio de 

34   me:ta tem que <vender livro> cara:lho (   ) 

35 Celia        [MARCIO] 

36 Gil          [((ri))]  

37 Aurora           [((ri))] 

38 Letícia      [((ri))] 

39 Jamil       [((ri))] 

40 Marcio  tô infeliz pra cacete [porra] 

41 Gil                [agora corta] pra 

42       resposta ££ que você deu pro cara 

43 Marcio  NÃO tá legal <bicho> [cada dia mais feliz 

44   não((imitando a voz)) o importante pra mim é 

45   saber se você tá feliz↑ >pô< tô super feliz 

46   fica tranquilo pô tô animadão nossa equipe 

47   é muito boa a gente vai- vamos bater essa 

48   meta esse ano quero esses bônus tô ligado 

49   em grana >bicho< isso é o que eu falo pro 

50   cara] 

51 Gil                  [((ri))]  

52 Aurora                   [((ri))] 

53 Letícia                  [((ri)) 

54 Jamil                   [((ri))] 

55 Celia                        [((ri))] 

56 Aurora  ££ tô ligado em grana 

57 Marcio  tô ligado em bonus↓ sou esforçado porra 

58   vamos nessa <tô super amarradão> 

59 Celia   mas como tem chefe assim né↑ 

60 Marcio  ele é assim↓ 

61 Aurora  é Hhh 

62 Gil  muito bom Hhh 

63 Dalia  Hhh Preciso respirar↓ tem cigarro↑ 

64 Letícia toma↓ 

 

 

EXCERTO 7 
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1 Diego gente >que que< o ((nome de jamil))trouxe 

2    hein↑ 

3 Denis racle:tte 

4 Letícia raclette de tlenis↑ 

5 Aurora [((ri alto))] 

6 Letícia [((ri))] 

7 Fabio [((ri))] 

8 Diego [que porra é essa?] 

9 Fabio £flondi de quleijo↓ 

10 Aurora [((ri))] 

11 Letícia [((ri))] 

12 Marcio [((ri))] 

13 Fabio [((ri))] 

14 Jamil [chegando: tira aqui↓]    

 

EXCERTO 8 

 

1 Diego  gente tá um fri:o vou colocar meu £óculos 

2   hhh 

3 Jamil  ah sim. fundamental com esse sol de mil 

4   graus 

5 Diego  olha. pode não tá sol, mas você sabe que o 

6   UV tá solto né £e eu me sinto mais protegido 

7   aqui- 

8 Jamil  tá solto. [cuidado pra ele não te £pegar] 

9 Letícia  ((ri))    [no seu mundo paralelo?] 

10 Aurora  protegido de que? 

11 Diego  sim. aqui todos me a:mam, eu sou >rico 

12           milionário< (.) não preciso trabalha:r 

13 Jamil  ((ri)) vive de re:nda. 

14 Letícia  assiste seus bbbs
48
, torce pra uma puta 

15   qualquer 

16       sem prec[sem pre-] sem medo 

17 Aurora  [acabou o som] 

18 Diego  isso. sem preconceito 

19 Jamil  [você trouxe seu ipod?] 

20 Diego  é:isso é que é vida. 

 

EXCERTO 9 

 

1 Diego  eu nunca fui parado numa lei seca. 

2 Jamil últimas palavras antes de ligar ‘alô. alô. vem 

3  aqui me tirar- me libera aí: meu ca-rro da lei 

4  se:ca pô’ ((com tom de voz arrastado)) 

5 Diego ((ri)) 

6 Letícia ((ri)) 

                                                 
48

 Referência ao programa de televisão Big Brother Brasil, que consiste no confinamento de um número variável 

de participantes em uma casa cenográfica, sendo vigiados por câmeras 24 horas por dia, sem conexão com o 

mundo exterior.  
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7 Diego ‘pô aí meu, me desculpa aí:’ ((finge soluço)) 

8  ‘£NUNCA fui parado na £lei se:ca ((ri))’ 

9 Fabio ((ri)) 

 

EXCERTO 10 

 

1 Letícia  essa noite eu acho que ele vai dormir a  

2   noite toda 

3 Denis  últimas palavras antes dele abrir um 

4   BERREIRO- 

5 Letícia     [((ri))] 

6 Denis     [-aparecer aqui na sala se esgoela:ndo]- 

7 Letícia     [a gente ter que mandar] todo mundo embora 

8 Aurora      [gente, mas é ASSIM?] 

9 Denis     -[só sossegar] depois que a gente deitar com 

10      ele na nossa cama 

11 Letícia [fazer a gente deitar na nossa cama] e 

12      obrigar a gente a fechar o olho 

13 Aurora     ((ri)) £agora eu entendi porque você tá cheia 

14      de dor nas co:stas ((ri)) 

15 Letícia    tá pensando que é £mole? 

 

EXCERTO 11 

 

1 Aurora  sé:rio eu num jogo. eu nunca jogo. 

2   ˂detesto˃. 

3 Dalia  ai que exage:ro 

4 Aurora  sério.  

5 Diego  últimas palavra:s 

6 Jamil  se perder muito pode pagar com esse 

7   brinquinho fofo aí que EU paguei. 

8 Aurora  ((ri)) sério não quero. 

9 Dalia  ((ri)) 

10 Diego  vamos só nós então, são 7↑ 

 

EXCERTO 12 

 

1 Aurora eu fazia uma mousse muito boa quando era 

2          adolescente e gostava muito de chocolate >eu 

3 fazia    fazia uma mousse muito boa< 

4 Celia fazia? 

5 Marcio >é mermo?< 

6 Gil  você não é mais adolescente[↑não↑? 

7 Marcio                        [>não?<] tem cara 

8    né 

9 Celia ah ((nome de Aurora)) pronto[(.) 

10 Gil                [eu achei que 

11    era. 

12 Aurora demorou muito não foi? 

13 Celia [( ) 

14 Gil   [não é estudante? 
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15 Marcio é estudante. 

16 Jamil estudante é 

17 Gil   ↑universitária↑ 

18 Jamil universitária. 

19 Gil  é então adolescente 

20 Jamil cdfzinha 

21 Gil  cdf ↑adolescente↑ 

22 Aurora então não sou adolescente. 

23 Marcio porque? >adolescente tem< cdf também 

24 Gil  te:m 

25 Jamil [tem 

26 Diego [tem (.) 

27 Aurora mas não era eu.(0,5) ((ri)) [((ri)) 

28 Diego  ((ri))[((ri)) 

29 Jamil           [mas é agora  

30 Aurora £mas não era eu. 

 

EXCERTO 13 

 

1 Dalia [GEN]TE essa casi:nha [tá lindo você >tá que 

2    tá< hein↑] 

3 Aurora                          [pessoa que fica] sem 

4    trabalhar 

5 Letícia tá né: peraí↓ mas >eu tô trabalhando< 

6 Aurora vem cá. você trabalha uma vez por semana 

7 Letícia estudar é trabalhar 

8 Aurora gente, [não sei como o governo concede] uma 

9    coisa dessa↑ uma bo:lsa para essa criatu:ra 

10    >olha a roupinha de-< hippie- coisa haribô 

11    ((ri)) 

12 Dalia        [é estudar é trabalhar SIM↓] 

13 Letícia [((ri))é milioná]- e hippie não trabalha 

14   ((ri)) 

15 Dalia [é merecido] deixa ela- nossa peque::na 

16     hippie 

17 Aurora e cadê a ((nome de Celia)) hein↑  

18 Letícia pequena hippie que vai pagar as contas de 

19   vocês um dia (2.0) 

20 Aurora a ((nome de Celia))[avisou↑]                   

21 Dalia                [a claudia telefonou] 

 

EXCERTO 14 

 

1 Letícia é muito fácil↓ (.) são quatro maracujás, mas 

2   te- 

3 Diego [QUATRO maracujás↑] ca:ra:ca vamos dormir 

4       aqui até terça de manhã 

5 Letícia [-que ser maracujá fruta] 

6 Fabio [((ri))] 

7 Aurora [((ri))] 
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8 Letícia [((ri)) mas quatro é muito? 

9 Diego é pra is- só assim mesmo que ((o nome 

10   de Denis))te aguenta, né? 

11 Fabio e o [leite condensado↑] 

12 Diego    [qua↑tro↑] cara 

13 Letícia leite condensado é uma só. 

 

 

EXCERTO 15 

 

1 Aurora você viu a propaganda da gisele↑  

2 Diego todo mundo NÃO  

3 Celia não↓ mas eu vi a ana maria falando  

4 Diego ((ri))  

5 Aurora ana [maria braga↑  

6 Celia     [ana maria] braga sim (.) a ana↓  

7 Aurora sua íntima↑  

8 Celia eu adoro a ana (.) sou fã↓  

9 Diego ah eu também, adoro aqueles papos profundos 

10   dela e seu papagaio
49
 

11 Denis ah é uma profundidade quase £filosófica 

12   ((ri))  

13 Aurora gente mas não é pra ser profundo-filosófico 

14   é pra dona de-é às OITO da manhã pô↓  

15 Celia você sabia que outro dia apareceu o cara-o 

16       cara que é o papagaio 

17 Diego ah:: mas como assi:m, o papagaio é- o 

18   papagaio não é um PAPAGAIO↑ 

19 Celia [((ri))] 

20 Denis [((ri))] 

21 Aurora [((ri))] 

22 Diego  não gente >para tudo< meu mundo caiu 

23   (.)[como é que a ana pode fazer uma coisa 

24    dessas↑] 

25 Celia    [é foi duro eu- confesso]confesso 

26   decepção- eu tinha aquele papagaio como um 

27   papagaio (.) o LOURO.  

28 Diego [((ri))] 

29 Denis     [((ri))] 

30 Diego ( )é louro o louro↑ 

31 Celia [NÃO↓] pior é que o cara é care:ca 

32 Aurora [((ri))] 

33 Denis pega ali pra mim↑ 

34 Diego [qual você quer↑] 

35 Aurora [louro careca não dá] 

36 Celia  não dá↓    

 

                                                 
49

 Referência a um programa de televisão exibido na Rede Globo apresentado pela apresentadora Ana Maria 

Braga e um papagaio fantoche. 
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EXCERTO 16 

 

1 Celia não que eu tô falando ele falou que eu sou 

2   outra pessoa lá só falo de trabalho >só falo 

3   de trabalho↓< 

4 Marcio ué tu é [profissional PROFISSA né, pô 

5 Celia     [a gente se cruza e diz a gente fa-  

6   ‘oi tudo£ bem’(...) 

7 Marcio PROFISSA↓ 

8 Gil  não o que eu quero dizer é o seguinte é que 

9   a- a celia é extremamente TENSA na tv globo 

10 Celia ah não sou não↓  

11 Marcio não: eu não concordo [eu não concordo. 

12 Celia        [eu sou Aurora? 

13 Aurora eu ACHO você tensa. 

14 Marcio ih: 

15 Gil  ih: agora lançamos a (...) 

16 Marcio ih: 

17 Celia aí aí só(...) 

18 Aurora mas eu não vou te botar na berlinda 

19 Celia não [não mas (...) 

20 Marcio     [já botou agora vem ela [MORDE E  

21           £ASSOPRA 

22 Celia          [não JAMIL só 

23   você pra dar um aval aqui: 

24 Aurora          [((ri)) não  

25   vou ficar analisando você: 

26 Jamil não eu não acho é >quer dizer nunca 

27   trabalhei próximo a você< mas não me PASSA 

28   você uma pessoa tensa 

29 Marcio “não me passa::” 

30 Celia no outro dia quando eu cruzo com você né? 

31 Gil  não tô criticando, não tô criticando: 

32 Aurora tá BOM tá bom:: 

33 Celia não não sou tensa não, minha equipe [(...) 

34 Marcio              [não 

35   ninguém é-aqui é tenso é tudo “paz e amor:”  

36 Aurora [((ri)) 

37 Gil  [((ri alto)) 

 

 

EXCERTO 17 

 

1 Dalia olha eu vou falar porque eu sou sua amiga 

2 Aurora ih: quando ela vem com ESSAS coisas não é 

3   coisa boa↓ 

4 Gil  fala↓ fala↓ importante ouvir opiniões 

5 Dalia é? 

6 Aurora fala logo caralho↓ 

7 Dalia calma: eu não gostei NADA do filme porque eu 

8   não acho que a gente tem que se meter pra- a 
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9   fazer filme de judeu, [de gue:rra a gente 

10   não tem nada com isso 

11 Gil        [mas o filme não tá 

12   bem feito? Eu não fiz- escolhi o ASSUNTO 

13 Dalia AH NÃO isso sim, ta ótimo, a neve tá £super 

14   branquinha, [aquela branquela lá tá BEM. 

15 Gil      [AH não sacaneia vai? 

16 Aurora os judeus tá quase um £woody allen [((ri)) 

17 Dalia                                    [((ri)) 

18   eu nem dormi. 

19 Aurora teve muitos espectado:res 

20 Gil  ((ri)) todos judeus 

21 Dalia ((ri alto)) VIU 

22 Gil  (2,0) é fazer o que? agora tá feito.   

 

 

EXCERTO 18 

 

1 Aurora vamos tomar um portinho↑ 

2 Diego POR-TI-NHO↑ agora↑ 

3  Aurora QUEM é que teve a INFELIZ ideia de- 

4   totalmente sem noção de tomar um PORTINHO 

5   agora? agora?  

6 Diego  NÃO-não↓ pode tomar↓ é que-[não 

7 Aurora                               [não, que ideia 8

   INFELIZ  

9 Diego é que normalmente a gente toma no final 

10 Aurora não IMAGINA, depois claro↓ 

11 Diego cara, não enche, toma quando vocês quiserem, 

12   DURANTE até↓ 

 
EXCERTO 19 

 

1 Celia tem que sin- deixa ASSIM↓  

2 Jamil tá bom↑ olha lá: o:lha?  

3 Aurora [o::lha] 

4 Leticia [UAU:] meu DEUS £que óculos é esse↑ 

5 Celia [você sa-]hh ha he huh 

6 Diego [£gostou↑]  

7 Jamil tinha pra homem quando você comprou esse↑ 

8 Diego ué como as- não gostou↑[ca:guei] eu gosto 

9 Celia        [((ri))] é lindo 

10    <amei> 

11 Aurora        [((ri))] 

12 Jamil po:: hhh lindo? 

13 Diego BOM↓ vamos descer? tô com fome 

14 Celia foi esse que você trouxe de fora? 

15 Aurora va- vamos aonde afinal?  

  
 


