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RESUMO
Este artigo se propõe a refletir sobre o humor, mais especificamente sobre a
nova comédia de costumes exposta nos meios on-line produzida pelo grupo
Parafernalha. Também são apresentadas noções sobre o chiste e o cômico e
suas diferenças. A partir do humor desses comediantes da plataforma de
compartilhamento de vídeos Youtube, podemos depreender atitudes
reveladoras sobre os indivíduos de hoje, tanto sobre os produtores como os
espectadores, das quais surgem estilos de comportamento, posições sobre a
própria liberdade e suas contribuições sobre os temas de nossa sociedade.
Esta nova comédia também pode ser vista como um produto à disposição no
universo da internet, no qual convivem atores e consumidores através de seus
dispositivos eletrônicos. Criações em que se misturam universo artístico,
identificações de espectadores e as redes sociais. O modo de vida
contemporâneo através das imagens é aqui explorado. O trabalho tem como
base a teoria psicanalítica, a partir de Freud, e outros pensadores que refletem
sobre o mal- estar na atualidade e a arte de fazer rir.
Palavras-chave: Humor. Internet. Psicanálise. Mal-estar.

RESUMEN
Este artículo se propone a reflexionar acerca del humor, especificamente sobre
la nueva comedia de costumbres en los medios on-line producida por el grupo
Parafernalha. También se presenta nociones acerca del chiste, lo cómico y sus
diferencias. Con base en el humor de esos comediantes de la plataforma de
exibición de videos Youtube podemos deducir ciertas actitudes en las que se
revelan los individuos de hoy, compartidas entre productores y espectadores,
de las quales aparecen estilos de conducta, posiciones sobre su propia libertad
y sus contribuiciones sobre los temas de nuestra sociedad. Esta nueva
comedia puede ser vista como un producto disponible en el universo de la
internet, en la que conviven actores y los consumidores a través de sus
dipositivos electrónicos. Creaciones en que se mesclan el universo artístico,
identificaciones de espectadores y las redes sociales. El modo de vivir en lo
contemporáneo a través de las imagenes es explorado. El trabajo tiene la
teoría psicoanalítica como fundamento, a partir de Freud, y otros pensadores
que estudian el malestar en la actualidad y el arte de hacer reir.
Palabras-claves: Humor. Internet. Dispositivo electrónico. Imagen. Indivíduo.
Malestar.
Identificaciones.
Redes
sociales.
Reir.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho visa trabalhar com o humor, fenômeno humano que se
manifesta nas relações sociais e nas representações artísticas. Objetiva
integrar o humor e alguns conceitos da psicanálise, também pontuar ideias de
alguns pensadores contemporâneos, suas acepções sobre o sujeito e o outro,
o individualismo e os produtos culturais com os quais convivemos.
Desde já é possível afirmar que o humor funciona como um elemento
que une, enlaça, escancara modos de viver. Também se mostra como
manifestação do inconsciente, tal como o sonho, com suas estratégias de
aparição, suas intensidades e qualidades; fala sobre aquele que o produziu e
seu nexo com o meio. Portanto o desejo está em causa, no gozar ou no prazer
da produção humorística.
Funcionando como elemento de resistência, podemos dizer que o humor
atua no pólo político, espelha o social, mostra o drama e brinca com os
absurdos de cada época. Atribui-se à pessoa, não só aos artistas, uma
capacidade extra de sensibilidade ao utilizá-lo como instrumento de nossa
linguagem no intuito de não sucumbir. A habilidade cômica, a veia humorística,
seria um aprendizado entre a dificuldade de viver e a possibilidade de
experimentação, ligados a uma necessidade crítica, um aproveitamento das
potências que se negam a serem represadas.
Diferente, mas não menos importante, fala-se também do senso de
humor, um suporte, uma ferramenta do espírito, para se lidar com o cotidiano.
Uma singularidade reveladora, um traço de personalidade, que funciona como
um lenitivo na política diária das relações e negócios. O sujeito carrega o
humor em seu linguajar e em seus movimentos numa atitude que é tida como
saudável. Considera-se que sujeito bem-humorado é um ser com refinamento.
O humor que será aqui discutido pode ser acessado a partir dos
dispositivos eletrônicos, tanto por adultos ou crianças, um humor ligado aos
avanços da tecnologia. A apresentação deste humor vem em formatos
pensados para as telas menores, para o público que têm o computador e
smartphones acoplados à sua estrutura física. Um humor vinculado à
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portabilidade, à relação vis-à-vis com a tela, já que os dispositivos são objetos
únicos, e causam, entre outras coisas, fracionamento coletivo. Já não é
necessário um acontecimento de grande público, deslocamentos, pois temos à
nossa disposição pacotes de programação, produtos humorísticos. O sujeito
autodeclarado inábil socialmente não fica de fora; paradoxo de nossos dias, a
atividade solitária aqui é recompensada. Um internauta pode acompanhar
esquetes, em formatos compactados, pensados para os nossos tempos:
rápidos, de consumo facilitado pelos estoques que ficam on-line.
Este humor mostra indivíduos que insistem na busca por afirmar seus
próprios modos de felicidade e também de gozo1. O humor, neste sentido, nos
apresenta parcelas da subjetividade brasileira que vem se construindo,
expressões

de

indivíduos

ao

mesmo

tempo

fragilizados

diante

dos

acontecimentos do cotidiano, enfurnados em espaços protegidos.
O estudo proposto, humor na mídia eletrônica, demonstra complexidade,
pois se insere no universo das relações, podendo ser encarado como objeto de
divertimento, engajamento, produto ou fuga. Através da teoria psicanalítica
busca-se discutir e hipotetizar sobre os conteúdos veiculados e os sujeitos que
deles desfrutam. Produtores e espectadores se integram no social virtual ao
tratá-los como objetos de consumo, que exaltam a vida privada, com vistas
ainda que imaginárias aos ideais de bem-estar contemporâneos. Birman traz a
metáfora da caixa-preta para as surpresas sobre a atualidade; que deve ser
aberta com muito cuidado para que possamos entendê-la (BIRMAN, 2014, p.
66).
Acrescento que ao escolher o material audiovisual, integro em parte
minha experiência em televisão. Foram dez anos trabalhando para o canal
Torneos y Competencias, na Argentina, como tradutor e subtitulador. A escolha
deste recurso resgata um tempo afetivo, de convivência com profissionais
deste meio, e suas infindáveis discussões sobre como captar a audiência.

1

Gozo, sinteticamente apresentado nas palavras de Roudinesco e Plon: “Ainda que este termo tenha
sido pouco usado por Freud, implica uma ideia de uma transgressão da lei: desafio, submissão ou
escárnio”. ROUDINESCO, E. e PLON, M. (1998, p. 313).
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2 METODOLOGIA
Neste trabalho, que integra produção escrita e audiovisual, é utlizada
como abordagem a pesquisa qualitativa, que objetiva uma leitura reflexiva das
relações de indivíduos e suas ações. “A pesquisa qualitativa preocupa-se,
portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados,
centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais”.
(Gerhardt e Silveira, 2009, p.32)
No que tange à coleta dos dados, é usada a técnica de pesquisa
documental. Conforme a literatura, esta forma de pesquisa vale-se de materiais
que ainda não foram analisados, documentos originais, contemporâneos e
retrospectivos. Segundo Appolinário (2009, apud SÁ-SILVA; ALMEIDA e
GUINDANI, 2009, p.08) o conceito de documento é amplo, pois abrange
qualquer suporte que contenha informação registrada, caracterizando-o dessa
forma numa fonte. “Incluem-se nesse universo os impressos, os manuscritos,
os registros audiovisuais e sonoros, as imagens, entre outros”.
O material audiovisual para este trabalho foi buscado na internet, no
YouTube, no canal próprio do grupo de comediantes Parafernalha. Este grupo
disponibiliza esquetes cômicos, em formatos de curta duração. Suas comédias
versam sobre temas da atualidade, como a dificuldade de relacionamento,
violência, corrupção, exaltação do eu e a ocupação dos espaços públicos. O
Parafernalha tem como público alvo os jovens, basicamente, os que ingressam
na vida adulta, porém não escapam outros tipos de público. Selecionou-se
cinco (5) esquetes, cada um deles relacionado aos temas acima mencionados.
O método se mostra adequado no que se refere ao objetivo, já traçado
no projeto de pesquisa, que é o de produzir, a partir da análise das imagens,
dos esquetes de humor, reflexões sobre os conteúdos veiculados e seus
indivíduos. Para análise dos esquetes, foi utilizada a análise de conteúdo.
Minayo (1993, p.45) ressalta que a técnica de análise de conteúdo tem
basicamente duas funções: a de verificar as hipóteses planteadas incialmente
e, também, a de examinar o que está implícito no discurso: “diz respeito à
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descoberta do que está por trás do conteúdo manifesto, indo além das
aparências do que está sendo comunicado”.
Do ponto de vista do acesso, esse método aporta facilidades, tendo em
vista a quantidade de material exposto de forma on-line na plataforma Youtube
pelo grupo Parafernalha. De acordo com Gil:
... a pesquisa documental apresenta vantagens por ser fonte
rica e estável de dados, não implica altos custos, não exige
contato com sujeitos da pesquisa e possibilita uma leitura
aprofundada das fontes (GIL, 2002, p. 62).

De forma paralela e servindo como base para as formulações críticas,
também se fará a pesquisa bibliográfica, já que o tema de estudo abrange
material escrito, como livros, publicações, artigos e teses sobre o humor e
psicanálise. Na delimitação da bibliografia, busquei os autores com os quais
trabalhamos em aula, nas leituras feitas em casa e em nossos estágios, pois,
como apontam Lakatos e Marconi:
“As fontes para a escolha do assunto podem originar-se da
experiência pessoal ou profissional, de estudos e leituras, da
observação, da descoberta de discrepâncias entre trabalhos ou
da analogia com temas de estudo de outras disciplinas ou
áreas científicas. (Lakatos e Marconi, 1988, pg.44):

O objetivo, portanto, é cercar-se desses recursos e trabalhar com
questões relativas às características dos conteúdos filmados e sua relação com
a produção teórica escrita.

3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os gregos descobriram o valor de colocar em cena o humor, e
transformá-lo em acontecimento na pólis, em suas praças e em formas de
festivais. Jaeger (1989) destaca que a comédia era uma categoria do teatro
que se transformou em acontecimento cultural, campeonatos festivos,
obedecendo a regras, com locais e números de obras, a serem depois
qualificadas pelos habitantes que lá assistiam, autores, atores e público. O
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teatro equiparava-se ao templo, lugar sagrado de transformações interiores e
agregador de forças da pólis.
Essa inventiva tornou-se uma estrutura artística, a comédia era
inicialmente conhecida forma de representação das fragilidades da natureza
humana. Entre os gregos, mais intensamente no séc. V, os atenienses se
deram conta de sua força e de seu poder de persuasão para expressar
grandes ideias. Os antigos a denominavam “espelho da vida”, que como tal,
sempre carrega o trágico como pano de fundo.
Jaeger fala da integração do espírito ático, o qual colocou o riso no
mesmo patamar da linguagem e do pensamento. A comédia viria a se
converter após anos de evolução, competindo em importância com o gênero
trágico, não só numa tarefa de crítica pública política, mas aos problemas da
comunidade, resultando, portanto, como uma expressão da “formação de um
povo e de saúde interior” (JAEGER, 1989, p. 292).
O humor, criação humana, funcionava na cultura helênica como veículo
que influenciava a massa da época. Numa versão moderna, esse papel passou
aos que produzem imagens, através de mecanismos análogos a qualquer
indústria de produtos que tenta cultivar consumidores em qualquer canto do
planeta. Os criadores do cinema se deram conta desde o nascedouro da
indústria de entretenimento que o gênero humorístico levaria milhares de
pessoas às salas de cinema.
Os comediantes ocuparam os teatros, os bares, cabarés, e salões de
baile e marcaram o caminho para evolução do gênero até a chegada das salas
do cinema, mas foi o teatro que serviu como grande termômetro. Através de
sua história, a indústria lançou produtos, filmes, que dependiam da
performance de grandes humoristas, como Charles Chaplin.

O cinema

massificou a arte do humor. Particularmente, o fazer rir é um bom negócio, um
empreendimento valioso para quem está vinculado aos mecanismos da grande
mídia.
Os canais de televisão também souberam capitalizar e ainda continuam
a utilizar este gênero para vincular seus produtos à população. Gerações do
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século XX tiveram contato com uma série de humoristas famosos,
particularmente no Brasil, a TV explorou um formato calcado em humoristas
únicos, que funcionou durante décadas, talentos como Chico Anísio e Jô
Soares foram as figuras estelares.
Na atualidade continuamos apreciando as representações cênicas,
porém, muitos usufruem de outra forma. Pontualmente, o modelo de
encenação de humor que nos interessa, pressupõe distância e portabilidade:
através dos formatos veiculados pelas telas dos computadores e iphones. O
cinema tornou-se um lugar fixo, vinculado ao ideal de segurança dos
shoppings. Agora podemos levar a imagem e trabalhamos com o nosso critério
de seleção. “A prática ritualizada do cinema cedeu o lugar a um consumo
desinstitucionalizado,

descoordenado,

tipo

autosserviço”

(LIPOVETSKY;

SERROY, 2009, pg. 64).
As representações cênicas do grupo Parafernalha encaixam neste tipo
de humor vinculado à portabilidade. Este coletivo de artistas trabalha desde
2011 com esquetes na plataforma YouTube, produzindo curtas e web séries,
enfim, vídeos. Este grupo nasce por iniciativa de um jovem vloggler. Este termo
designa um habitué do ambiente virtual, no qual alguns se identificam como
youtuber. Esse jovem percebeu que havia um espaço, um nicho de mercado, a
ser ocupado pelo humor na internet.
Oferecendo a possibilidade de não baixá-los, pois estão sempre
disponíveis, produto on-line gratuito, chegam ao público através de anúncios.
Inscrevendo-se no canal do grupo, o espectador recebe uma notificação de um
novo esquete através do e-mail particular, ou quando se acessa o canal próprio
no YouTube há anúncios na tela sobre as novas produções; numa lógica de
consumo,

oferta-se

novos

episódios,

uma

espécie

de

reposição

(BITTENCOURT, 2002, p.2) e com a possibilidade de índices de satisfação
temática, através dos likes. Ao que tudo indica, usados para reprodução e para
dar continuidade aos conteúdos aprovados pelo consumidor.
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Assim como qualquer indivíduo que carrega seus objetos que
reproduzem imagens, muitos vídeos de humor do grupo Parafernalha
encenam sobre a relação dos indivíduos com seus equipamentos. Passam
muito tempo com celulares na mão, tem computadores como elementos que
produzem modelos de relacionamento social, e se comunicam através das
telas. Produzem e reproduzem o cotidiano de determinados grupos humanos,
amantes do personalizado.
O indivíduo caracterizado está também de alguma forma exaltando a
modernidade, pois a convicção de que a vida acontece através das telas, que
tudo está na internet, o monopoliza sistematicamente. O humor encerrado,
como num sistema de mercadorias que chega on-line, provê o que Lipovetsky
chama “novo imaginário associado ao poder sobre si, ao controle ideal das
condições de vida” (2007, p. 51). O sujeito imagina que detém decisões ao
escolher espaço e tempo, o conteúdo, no entanto, não. Porém, pode prescindir
do espetáculo comunal, com horários e normas.
Com mais de três milhões de acessos, alguns destes vídeos do canal
Parafernalha se destacam nesse ambiente virtual. Ainda que muitos possam
não considerar os vídeos do Parafernalha apresentados como uma forma de
arte, por seus métodos de fazer rir, é de se considerar esse elevado de número
de visualizações dos esquetes. É possível supor que muitas vezes esse gosto
pelo canal Parafernalha funcione como um lenitivo, uma garantia de riso certo.
Freud (1930-1936, pg.370) fala do efeito narcótico das obras de arte, que
produz um leve afastamento das durezas da vida, “não sendo o bastante para
fazer esquecer a miséria real”.
A escolha dos conteúdos analisados deu-se também em função do
impacto causado ao assisti-los e da possibilidade de poder articular a teoria
psicanalítica com os elementos humorísticos representados. Fica a pergunta: o
que faz que busquemos um conteúdo, a ser visto uma e outra vez, senão a
exploração das próprias sensações e do suposto benefício que esperamos que
se repita, seja no corpo que ri ou relaxa?
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3.1 Primeiro Esquete
Esquete: Faço Tudo. Duração: 4.25. Publicado em novembro de 2012.
Conteúdo acessado em 05 de março de 2018.
“Um jovem abre a porta de seu apartamento e surge uma jovem loira.
Segundo o rapaz, ela é bem mais bonita que a foto anunciada no site. “Eu não
faço fotoshop querido”. Os dois se encaminham para o quarto e ele diz que
quer um beijo na boca. Ela diz que não dá beijo na boca, mas faz tudo o que
ele quiser. Ele não aceita, se diz romântico, e pede o dinheiro de volta. O jovem
pergunta se ela faz tudo, ela concorda. Então a leva ao banheiro e pede que
ela desentupa o banheiro. Ela se nega. Na sequência, pergunta se ela faz tudo
mesmo, ela diz que sim, mas a discussão sobre o beijo na boca continua.
Então, ele pede à ela que cancele a assinatura da net. Meia hora depois, ela
diz que não consegue. Ele insiste, faz tudo mesmo? Ela lhe pergunta se ele
quer fazer sexo. Então lhe diz que quer que ela arrume os armários, faça o
imposto de renda, dê a comida para os velhos, etc... A cena encerra com um
flash, ele olhando para o site e vendo-a e dizendo: vamos ver se ela faz tudo?”
O inusitado combina com o absurdo. Na cena anterior espera-se, numa
lógica imediata, um encontro sexual entre dois jovens. Contudo, a não
observação da lei, as garotas de programa não beijam na boca, faz com que se
desencadeie uma sucessão de desencontros. O jovem se fixou no “faço tudo” e
os conectou com seus os problemas de seu cotidiano, não dando bola para as
possíveis habilidades da moça.
O rapaz não se deixa encantar pela jovem e imaginariamente supõe
uma mulher que dê conta do lar, dos problemas com a alimentação e que
suporte seus caprichos. Na cena, o jovem se reduz à condição adolescente,
numa exibição ensaiada para que ela possa servi-lo. A promessa de fazer tudo
esbarra na aparência de qualquer discurso. Aquilo que o indivíduo quer como
uma verdade, no humor mostra-se o outro sentido, uma configuração inversa
da palavra, aponta Sousa (2012).
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Via aparelhos digitais, através de pedidos ou na comunicação pelos
teclados, o imaginário ganha dimensões extras, ganha status de verdade. O
recurso cênico, da pessoa só expectante, como a do rapaz e da garota de
programa, aparece em muitos episódios das novas comédias de humor, nos
quais indivíduos imaginam que seus pedidos serão atendidos, através dos
cliques, e que deles resultarão um mágico encontro ou um produto
excepcional, que lhe são ofertados pelos sítios que acessam. A internet, às
vezes, se torna o „gênio da lâmpada‟ e o sujeito espera preencher-se com
sensações. O humor decorre da sucessão de peripécias improváveis, do
ridículo choque com a realidade e da comunicação, que se sabe é falha, e do
desfecho contrário, quase como sempre, ao do esperado.
Freud (1927-2014) ao escrever o ensaio O Humor, postula que há um
processo humorístico, um deles envolve espectador e criador, e o outro numa
postura individual, “atitude humorística”; a pessoa que produziu humor dirige à
ela mesma e usufrui do ato. Assim, se escuto e contemplo, posso da mesma
forma ter um “ganho de prazer humorístico”.
Quanto à segunda forma, Freud fala de um sujeito narrador ou escritor
que conta de “maneira humorística o comportamento de pessoas reais ou
inventadas” (p. 323). Neste caso, quem as toma por humorístico é aquele que
as toma por objeto.
O autor nos passa a ideia de que as qualidades do humor são amplas
para o homem. Freud, ainda no texto intitulado O Humor, fala de uma condição
essencial desta manifestação humana e aponta diferenças, ausentes no chiste
e a comicidade: de que há uma afirmação da invulnerabilidade do Eu (19272014, p. 325).
O sujeito se nega a acatar os acontecimentos da realidade, a aceitar
uma espécie de sofrimento e enxerga nisso uma possibilidade para obter
prazer.
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3.2 Segundo Esquete
Esquete: Vaidade. Duração: 3.52. Publicado em junho de 2015.
Conteúdo acessado em 10 de março de 2018.
“Uma garota, sentada no sofá, assiste à televisão e come pipoca. Está
vestindo uma espécie de pijama. Sozinha em seu apartamento, ela escuta a
campainha. Levanta-se e observa pelo olho mágico que não há ninguém do
outro lado. Vira-se e surge, atrás dela no apartamento, a Morte, clássica dos
contos, de foice na mão e toda de preto, numa maquiagem pesada. - Quem é
você?, diz ela. A Morte lhe dá o feedback: - Sou a Morte...você morreu com a
pipoquinha depois de bater com sua linda cabeça loira na mesa, acontece. A
moça olha para a sala e vê a si mesma, seu duplo, imagem morta, caída sobre
a mesa de centro.
A senhorita retruca:- Eu me recuso a morrer desse jeito, o que vou falar
para as pessoas, aos meus amigos do face. A Morte convida-a para ir. Ela se
opõe: - Com esse figurino, nem morta. Ela, então, começa a causar verdadeira
indignação à Morte, debate-se sobre usar este ou aquele figurino, se o inferno
é vermelho quais as cores ideais para o momento; também sobre os cabelos e
o melhor penteado, e se a Morte aprova ou não. Deixando a Morte como um
marido que espera uma esposa indecisa sobre sua aparência. No fechamento,
a Morte, sem querer, lhe quebra a unha. Ela diz que não vai sair sem antes
arrumá-la, pois traz má sorte. A Morte indignada, já sem paciência, telefona
para seu superior e diz que a menina está viva e diz que vai partir para outra.”
Neste esquete se repete uma estrutura de encenação, um indivíduo num
apartamento, a menina está só diante de uma tela e morre; e outro que chega,
desta vez é a personagem que Morte entra e dá continuidade às ações. Porém,
agora é uma cena que se assemelha a uma piada, pois há a presença da
mulher loira que, no imaginário brasileiro, não possui muitas luzes, ou seja, não
se dá conta das coisas quando estão acontecendo.
O humor decorre do valor que a garota dá ao se deparar com o trágico,
o momento de encarar a morte; nenhum vale dizer. Simplesmente desconhece.
Aqui, debocha-se da própria sombra da finitude, e do instante em que
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supostamente estamos atrelados às grandes reflexões sobre a existência. O
fato é que não desejamos morrer, muito menos na famosa flor da idade. Freud
ressalta que mesmo sendo a morte algo natural, tratamos de colocá-la como
assunto que compete ao outro.
De modo que na escola psicanalítica pudemos arriscar a afirmação de
que no fundo ninguém acredita na própria morte; ou, o que vem a
significar o mesmo, que no inconsciente cada um de nós está
convencido de sua imortalidade. (1914-1916, p. 230.)

O que se confirma no caso da menina que se engasga com pipoca: há a
preocupação em conservar uma boa imagem de si para os outros on-line e da
negação de se morrer de uma maneira ridícula, acontece diz a Morte, o que
seria fatal para sua imagem. A personagem Morte é tratada de igual para igual,
não a assusta. A voz da Morte, de ultra tumba, não possui efeito.
A Morte foi rebaixada de categoria pela garota e trazida ao convívio do
estético, ainda que para muitos se trata de algo pueril, é tido pela
contemporaneidade como algo vital, que atinge ou faz parte da própria
personalidade. O ápice da cena é a Morte sendo convidada a compartilhar as
dúvidas de quem sai para uma balada, na qual se deve representar
imperativos, no corpo e na cabeça. A beleza da juventude tomou conta da
cena, os cabelos e a silhueta modelada da menina. Aí reside nosso ideal de
eternidade, no propalado alongamento deste período e na possibilidade de nos
mantermos jovens. É possível afirmar que a paradoxal presença da morte foi
desafiada e que de alguma forma ela deu continuidade ao seu cotidiano, com
pipocas e TV, com seu obstinado amor pela sua imagem.
O que mostra também esse esquete é que somos compelidos a testar os
modelos de roupas que estão na moda, e a experimentá-los uma e outra vez,
porque se crê na manutenção da beleza. E isso é o que parece ser o mais
importante em nossa época, na qual os grandes temas, como a representação
da morte e o impacto no sujeito deixaram de ter espaço, ou são amplamente
combatidos e forçosamente esquecidos para que não paremos, enfim,
resultando numa ausência de reflexão sobre os significados de nossas
aventuras no cotidiano.
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Por outro lado, a indústria da cultura sabe, há muito tempo, que o sujeito
contemporâneo quer acompanhar e que se adequou aos postulados das
tendências e do ideal de estar ao lado do novo. Posiciona-se de maneira
análoga às indústrias de objetos físicos, como um carro ou perfumes, na busca
incessante de renovação de seus produtos e modelos (LIPOVETSKY, 2007,
p.87).
3.3 Terceiro Esquete
Esquete: O Youtube acabou, banheira de doce de leite. Duração: 1 min.
Publicado em janeiro de 2018. Conteúdo acessado em 20 de março de 2018.
“Neste esquete um jovem anuncia, de maneira excitada, que entrará
numa banheira e tomará banho, com 25 potes de doce de leite. À câmera, ele
se mostra eufórico com sua façanha, entra na banheira e narra o que faz: estar
se banhando com doce de leite. – Olha, gente, eu to tomando banho com doce
de leite...eu sou uma baleia. O doce de leite escorre e ele lava as axilas. –
Olha, gente, a mãe de vocês vai adorar ver o banheiro assim, vai ser muito
legal. A cena corta. Agora o garoto está na frente do médico que lhe
comunica:- Então, Mateus, você está com diabetes.”
Perguta-se onde está o humor? Talvez o motivo principal seja o de
ridicularizar com os youtubers que fazem este tipo de experiência, mas que não
se dizem humoristas, nem fazem parte de grupos. Talvez a resposta também
esteja no acontecimento, em tornar algo aparentemente sem sentido numa
teatralidade. O sujeito se desafia a fazer algo que vá além do cotidiano. O que
é íntimo, lugar muitas vezes da fantasia, é posto para fora. Outra vez o ator
está só em seu apartamento. Nesta encenação volta-se à ideia do estético,
mas agora centrado no indivíduo, que mostra seus supostos poderes, ao
extravasar seus atos. O Eu nesse caso “se empapuça”. O corpo se banha de
doce de leite, e o garoto se faz recheio. Ele se produz, transforma-se, numa
enorme massa. Há sem dúvida uma demonstração auto erótica. Diz-se “uma
baleia”, colocando-se num lugar de potência e gozo. Birman (2001, pg.167), ao
falar sobre a cultura do narcisismo e do espetáculo, enfatiza: “Por meio da
predação, o sujeito empreende também a estetização de seu eu, por um outro
viés, polindo seu brilho pelo cultivo infinito da admiração do outro.”
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“Eu sou uma baleia” na boca de uma criança faria de sua brincadeira
uma arte, e certamente, diríamos que lindo! Riríamos na certa. Esta, porém,
está em pleno desenvolvimento, não se propõe a lambuzar-se como um ato
consciente para o público. O banho de doce leite é também um trabalho a
serviço da fantasia de muitos espectadores, não somente daqueles que
representam ou criam o quadro. O adulto que vê graça nisso, de alguma forma,
deve se satisfazer com a cena e, por não conseguir vivê-la no seu presente,
assiste e compartilha o número. Erotiza-se com os gestos. A cena pode servir
para evocar situações em que muitos tiveram na infância, numa banheira
brincando com objetos, sendo cuidados e recebendo olhares e elogios pelas
gordurinhas à mostra.
Freud, em o Escritor e a Fantasia, ao falar sobre como encarávamos as
brincadeiras que compúnhamos na infância, das quais tínhamos prazer em
executá-las, ressalta que o adulto não abandona esse ganho, ele continua a
querer tirar proveito, o adulto/espectador se nutre das imagens que possuem
certa graça infantil.
O adulto pode se recordar da grande seriedade com que brincava na
infância, e, equiparando suas ocupações pretensamente sérias àquelas
brincadeiras infantis, livra-se do pesado fardo imposto pela vida e
alcança o elevado ganhado de prazer proporcionado pelo humor
(FREUD, 1906-1909, P. 328).

Muitos adultos deixam aos artistas e aos produtores e agentes do
entretenimento o trabalho de se permitirem a certas aventuras. Ao desfrutar de
certas fantasias nas telas, demonstram o quanto gostariam de ser os
protagonistas de muitas cenas. Ao acompanhá-las, demonstram fidelidade a
um

estilo

de

representação,

geralmente

desafiadoras,

debochadas,

provocativas.
Esse terceiro esquete demonstra a forma narcísica de se viver de
nossos tempos, em que a satisfação de ser visto é como um cultivo, cultuar-se
pode ser cult, independente de o sujeito ser um artista ou não. Também, o fato
de que algo possa ter potência artística é absolutamente irrelevante. Talvez a
ousadia do quadro cênico narcísico seja isso, é o que se quer ser, mostrandose.
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Bleichmar sugere que o narcisista ocupa e se ocupa para dar conta de
seu desejo, o objetivo é o sentimento de ser único, estando acima dos demais
em seus feitos, e na expectativa do olhar que lhe dê um like. Configura-se num
incontestável saber viver.
...contanto que o sujeito possa se enxergar como aquele que sabe
gozar, ou, ou pelo contrário, alcançar a anestesia que ocasiona o
sentimento de superioridade do asceta, por ser capaz de dominar o
desejo de seu corpo. O narcisismo, árbitro supremo no homem, pode
fazer com que goze tanto com a liberação das pulsões como sua
repressão (BLEICHMAR, 1987, p.16).

Somos personagens e público ao mesmo tempo para a cultura de
imagens, pois consumimos humor através delas e retroalimentamos ao
comentá-los como nossos objetos de gozo e identificação. Násio (1999, p. 81)
coloca que “identificar-se é um movimento em direção ao outro, uma
necessidade de absorvê-lo, de comê-lo ou até de devorá-lo”. Uma meta para
se tornar muito mais que um sujeito parecido.
Após vivê-las como espectadores, desfrutando-as, participamos de
outra espécie de mandato na contemporaneidade: a necessidade de
compartilhamento. Esse gesto, ainda que soe natural, pode ser francamente
atribuído a um ideal de rede.
Recomenda-se ao próximo um determinado esquete como uma garantia
de produção de prazer – “olha eu gosto disso, me identifico muito com esse
grupo” -, ainda que pareça uma demonstração de amizade, pode se constituir
numa obrigatoriedade de avaliação de um produto, um envio de opiniões sobre
a performance do que se viu e a maneira pela qual o sujeito é atingido;
compartilhamos uma suposta garantia de experiência. Por outro lado, também
evidencia-se aí, nestas recomendações através de comentários, um: aprove o
que eu gosto, vamos, fará bem para mim. “A busca de prazer narcisista e a
evitação do desprazer orientam a vida como se fossem linhas de um campo de
forças invisível para o sujeito, mas por isso mesmo muito mais poderoso”
(BLEICHMAR,1987, pg.33).
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3.4 Quarto Esquete
Esquete: Entrevista com o bandido. Duração: 4.30 minutos. Publicado
em: Junho de 2013. Conteúdo acessado em 25 de março de 2018.
“Numa entrevista de emprego, o candidato entra sem camisa, mas com
uma enorme corrente prateada no peito. É um rapaz jovem, negro, faz cara de
mau. O executivo estranha, franze o cenho, acha estranho. - De boa, sem
neurose, diz o jovem. – Sem neurose, responde o executivo. Cumprimentam-se
com vários toques, tocam-se as palmas, e depois o jovem toca o próprio peito
com o punho cerrado. O rapaz senta na cadeira para entrevista com um olhar
acintoso. O executivo lhe pergunta então: - Eu conheço você de algum lugar?
O jovem não tarda: - Cara, tu é igual ao cara que eu coloquei no microondas
ontem. O jovem ri, a cena ganha um tom ameaçador. O rapaz está à procura
de um emprego. O executivo diz que não há vagas, mas mal termina sua fala,
o jovem lhe responde com um tapa forte na mesa e responde: - Como é que é
meu irmão? A tensão aumenta. O jovem joga uns papéis na mesa e diz: - Taí.
meu currículo. São papéis com manchetes de jornais coladas, são seus crimes
comuns. Depois, ele despeja sua história pessoal, seu começo no tráfico, e sua
última função

como segurança, responsável por matar os “vacilão”. – Eu

ventilava. O jovem detalha com gestos a arma apontada para sua própria
cabeça e a outra mão mostra o trajeto da bala que atravessa. O jovem é um
assassino. Volta a falar que precisava de um emprego, tendo em vista a UPP
que habita seu morro agora, e que precisa de algo para poder circular com
produtos. O Executivo oferece empregos, mas o jovem se nega com respostas
inesperadas; pergunta o executivo: - Cozinheiro? Vem a resposta do jovem:
Cozinha gente? Silêncio. E como professor, lhe pergunta o executivo: - Tá de
sacanagem? Preciso de dinheiro, porra, responde o jovem.

O trabalho de

assaltante também ocupa tempo demais. O executivo diz-lhe que emprego
tem, “mas é pra trabalhar na Copa do Mundo, e precisa ser bilíngue”. O jovem,
então, aponta a arma para o executivo e diz: - Isto é um assalto? E repete, com
intensidade, em vários idiomas, em inglês, francês, espanhol, japonês e chinês.
A cena termina com a fala do jovem: - Daí, meu irmão, estou contratado?”
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Em primeiro lugar, a descrição da cena não consegue dar conta da
intensidade das atuações dos atores; sem dúvida, muito deste esquete reside
na interação, nos tempos rápidos das falas, importante para manter o ritmo do
humor do esquete. O rapaz, em sua performance intimidante, passa ao público
os trejeitos do bandido caricaturado pelos filmes de confrontos em favelas, os
que exportamos, e o das telenovelas brasileiras. A graça deste personagem
arranca ao entrar sem camisa à entrevista, apelando ao inusitado, à
impossibilidade real de uma entrevista nestes moldes, e também ao mostrar
uma das características do jogo do humor, a intenção de provocar.
O rapaz carrega o seu jeito, seu gingado de morro e forma de falar, ao
mundo do capital, mesmo que ele represente as duas faces de nosso sistema:
violência e exclusão. A cena condensa2 nestes dois personagens performances
de nossa cultura. De um lado, um executivo, um oportunista, supostamente
manso, do outro, um jovem violento, supostamente inocente.
Entretanto, ele cozinha gente, certamente ganha mais com esse
serviço. O cozinhar também é não dar nada, é deixar pra lá. Neste caso,
porém, o significado é maciço, o jovem faz o trabalho de desaparecer pessoas.
Por outro lado, a profissão em si, a de cozinheiro, é vista como algo menor,
desvalorizada, descartável. A outra profissão, a do professor, é simplesmente
escrachada, fazendo com que mais uma ambiguidade se faça presente, pois o
jovem se burla do valor social representado pelo professor em nossa
sociedade, e consequentemente, daquilo que lhe é negado, a educação. Não
há nenhuma graça, mas é suportável pelo riso.
A entrevista, por outro lado, funciona como uma exigência razoável,
afinal, parecia que ele queria ganhar a vida de forma honesta. A burla, ainda
que pesada, se instala pelo inusitado de se ver um executivo fora do comando,
neste caso como encurralado. O executivo pode ser visto como responsável
pela injustiça social, e por isso merece esse tratamento, gozo que reside aqui
no sentimento de vingança, o jovem posto no lugar de herói injustiçado. Freud
(apud Coutinho, 2014, p. 44) nos fala do “devaneio diurno”, no que se refere à
2

A condensação combina vários elementos do conteúdo latente que possuem algo em comum
num único elemento do conteúdo manifesto. GARCIA-ROZA; L.A ( 1994)
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fantasia construída de maneira consciente, que cumpre uma função de algum
desejo que não foi satisfeito. Quem não gostaria de se vingar de um chefe?
Outro ponto alto são as línguas que o jovem entoa, brincando com seus
sons, que servem de forma utilitária para assaltos à mão armada; esses jogos
onomatopaicos divertem mesmo que comuniquem repetições de uma mesma
violência, pois o revólver apontando ao rosto diz tudo, independente do idioma.
A violência apresenta-se banalizada no conteúdo deste tipo de humor. A
demonstração de força bruta, aceita cotidianamente, exaltada por muitos,
mostra-se como uma forma costumeira de acordo, rápida e intensa, espelho de
nossas formas de ser.
O sujeito impõe aquilo que ele pensa que lhe é de direito. Semelhante a
um duelo, no qual revela-se na cena o drama trágico: ou eu ou você. Birman
coloca que a violência se tornou uma possibilidade única, um problema
sociopolítico para o sujeito. “Tudo se passa como se ele tivesse perdido a
crença na possibilidade de resolver e superar os obstáculos que se colocam
para si pelo discurso e pela retórica, isto é, pela negociação com os outros”
(BIRMAN, 2014, p.83)
Por outro lado, esse esquete reforça nosso imaginário social: o de
estarmos sempre em perigo, sociedade em que impera a violência, e isso é
fomentado pela grande mídia. Já é comum o fato de a sociedade sustentar o
personagem do jovem negro como emblema da violência, concentrando de
forma injusta, nas diferenças de classe e cor. O sistema é assim, diria qualquer
lacônico. Do outro lado, os executivos dão continuidade às leis de mercado e
executam, através do capital, centenas de pessoas, relegando-as à
marginalização.
Os dois personagens encaixam-se na figura do indivíduo, modelo da
condição humana, preconizado pela sociedade das imagens, que perante a lei
se coloca como um ator que nega a cidadania. Bauman o coloca na categoria
de inimigo, afirmando que “são os únicos ocupantes legítimos do espaço
público, que expulsam tudo o que for do discurso público”. (BAUMAN, 2001,
p.51).
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Ao terminar de assistir esta encenação uma sensação invade e o riso é
difícil de ser classificado. Cristaliza, é certo, um dos objetivos do humor, o de
balançar a visão de nossa realidade, a de colocá-la em questão. Também
surge, nesse contágio pela violência demonstrada, um peso que aperta, algo
que só se pode dizer que é sentido no corpo. Penso na angústia, nesse
desprazer acompanhado de uma excitação (FREUD, 1926, p.73), que se
descarrega por uma espécie de riso. O tema aqui explorado se alia a um dos
problemas de nosso cotidiano e ao medo primordial de, repentinamente,
sermos extinguidos.
A cena anterior assemelha-se a um chiste bem construído, quer por sua
construção, pela concisão e número de atores, quer pelo ritmo rápido e a
violência como assunto principal.
No chiste, o humor supõe um ganho de prazer a serviço dos
mecanismos agressivos, ao contrário do humor, como vimos anteriormente,
que para Freud há uma relação de dignidade para com o sujeito, pois este se
empenha em evitar o sofrimento, no qual o “Eu sai vitorioso” de uma imposição
da realidade e ainda conserva uma saúde psíquica (1927- 2014, p. 326).
Freud, ainda no que se refere ao chiste, examinou várias questões,
inclusive sobre a técnica; salienta que os jogos de palavras se relacionam ao
mecanismo da condensação, e que o duplo sentido também está presente, um
recurso antigo. E que se juntarmos todas as técnicas, tanto melhor para quem
os produz.
Neste sentido, vale destacar que os jogos de palavras suscitam o bom
humor, em que aparece através do duplo sentido um propósito de driblar a
censura. Sobre a técnica de enganar a censura, como nos sonhos, os
mecanismos de deslocamento e condensação se apresentam para efetuar a
burla; Freud (1905-1981, p.1049) reforça que chistes com propósitos
agressivos e de cunho sexual tem garantia de público. O indivíduo coloca seu
desejo em primeiro lugar em detrimento das normas sociais.
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3.5 Quinto Esquete
Esquete: Eu podia tá matando. Publicado em Maio de 2014. Conteúdo
acessado em 03 de abril de 2018.
“Num ônibus, dois sujeitos, um com um violão, se apresentam como
Cosme e Damião. Falam aos passageiros como um dueto. O motorista dá
seguimento à viagem.
Cosme e Damião: - Desculpe atrapalhar a viagem de vocês, mas nós podia tá
matando, roubando, se drogando, se fumando, estuprando, assaltando a vó de
vocês, mas estamos aqui, na humildade,

vendendo nossos produtos

açucarados para alegrar a viagem de vocês, trabalhadores brasileiros.
Damião: - Aí vocês se perguntam: - que produtos são estes, Cosme?
Cosme: - Não faço a minha ideia, Damião.
Os dois partem, então, para a cantoria:
Damião: - Bala de coco e chiclete, jujuba, paçoca e confete.
Cosme: - Quanto é que tá custando Damião?
Damião: - A jujuba 50 centavos e o confete só custa 1 real.
Cosme: - Caramba Damião, tá barato por quê?
Damião: - O caminhão virou em Moema nós pegamos algumas caixas.
Cosme: - E depois, Damião?
Damião: - A polícia tentou impedir, mas por sorte, estamos aqui.
Cosme: - E por que a gente faz isto, fala para eles Damião.
Damião: - Não queremos voltar para cadeia, quinze já foram demais.
Cosme: - Perdi minha mulher...
Damião: Acho bom vocês comprarem os produtos para que a viagem continue
em paz.
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Os dois param de cantar e Cosme levanta a camisa e mostra a cintura,
uma pistola brilha.
Damião: - Uma pistola semiautomática, isto faz um estrago rapaz.
Cosme: - Pior, se faz.
A cantoria volta.
Damião e Cosme: - Comprem as nossas balinhas, antes que a nossa bala fure
sua cabecinha, que lindo. Comprem nossas balinhas, antes que a nossa bala
fure sua cabecinha.
A cantoria cessa.
Cosme: - Quem vai querer balinha?
Todos os passageiros levantam a mão.
Cosme e Damião: - Mas que dia abençoado.
Os dois fazem o sinal da cruz. Damião, então, repete o refrão comprem
nossas balinhas, antes que nossa bala fure sua cabecinha; enquanto isso,
Cosme sai pelo ônibus recolhendo o dinheiro e gozando das pessoas
sentadas. Os passageiros não pegam troco, outro entrega o celular. Uma
gringa é obrigada a olhar para baixo; ela parecia estar gostando da canção”.
Neste esquete, uma vez mais é escolhido um cenário em que há uma
dificuldade colocada, a de uma impossibilidade de uma possível fuga, ao
menos instintiva, por parte do outro. A câmera está posicionada ao fundo do
ônibus, portanto, se instala a percepção de que estamos compondo a cena,
como público e como futuros reféns.
Vestidos aparentemente como pastores de igreja, os dois parecem que
irão trazer a palavra, como muitos crentes falam em suas pregações, enfim,
que irão cantar e vender umas balinhas para colaborar com alguma igreja.
Contudo, a surpresa vem embalada por uma canção, os dois acalantam os
passageiros com uma história que bem poderia ser uma invenção para divertir
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e conseguir que seus produtos fossem comprados. A pregação aqui é pregar
uma peça.
No entanto, as doces balinhas baratas ganham outro significado, o de
morte. São dois assaltantes, que invadem o espaço público. Fazem uso de
uma artimanha, a de se colocarem como esses fiéis que pedem algo simples,
porém oferecem, neste caso, palavras amargas. Cosme e Damião, mesmo
aqueles que nunca ouviram o nome destes irmãos, se sabe que foram
declarados santos.
As rimas, daí provem o humor, tornam doce a ameaça destrutiva dos
dois cantores. Embora sejam simples as rimas, elas equiparam os dois tipos de
balinha com a cabecinha, colocando a plateia numa posição de extrema
ingenuidade e inocência. Observa-se uma gradação na artimanha exposta na
canção. Uma sucessão de pequenos episódios que acontecem na vida deles e
em nossa sociedade. Ri-se porque vai se descortinando os motivos, à medida
que está sendo cantada, ou seja que vamos nos dando conta que é uma
tremenda armadilha e que de alguma forma estamos caindo de mansinho. Tal
como crianças, somos levados a provar um remédio amargo. Mais uma vez, a
violência está presente, mas, por outro lado, um assalto assim é bem menos
traumático.
Freud tem uma opinião bem franca sobre a condição humana, mais
especificamente sobre a maldade dos homens, expressa ainda que seja em
canções.
O quê de realidade por trás disso, que as pessoas gostam de negar, é
que o ser humano não é uma criatura branda, ávida de amor, que no
máximo pode se defender, quando atacado, mas sim ele deve incluir,
entre seus dotes instituais, também um forte quinhão de agressividade.
(FREUD, 1930, p. 76)

Esses conteúdos, agressivos como vemos neste esquete, de cunho
cínico, costumam divertir e também são reveladores de preferências, de certas
singularidades dos sujeitos. Sua explicação, segundo Ferenczi, é de que há
“tendências latentes”, ligadas à nossa agressividade, com forte investimento
afetivo guardadas no inconsciente, que nosso consciente as repulsa, mas que
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se dão conta da ocasião e se manifestam primitivamente, ou seja,
acompanhadas de prazer. Jogando com as palavras, numa falha de raciocínio,
o mecanismo de censura psíquico cede espaço, gerando satisfação
(FERENCZI, 1912-2011).
Sobre a agressividade presente nos chistes, este mesmo autor ressalta
a figura do agressor como elemento necessário, principalmente, para os
gracejos sexuais. O autor fala de uma tríade reveladora, agressor-mulher-outro
no papel de público. Este último deveria ficar indignado com a agressão sexual,
mas é forçado a se fazer cúmplice, o que lhe proporcionaria prazer.
Em outro momento, este autor define o cômico como algo mais próximo
da consciência, ligado ao ingênuo, e fala de processos identificatórios com as
crianças; causa igualmente o riso, mas sem tanto dispêndio de energia,
tampouco dispensa malabarismos intelectuais. Traz, no decorrer de sua
análise, que o humor é o jeito mais nobre para fazer rir, porque nem sempre
demostramos capacidade de rir de um chiste ou algo que se diz que é cômico.
O indivíduo dotado de humor se dispõe a estar acima de suas dificuldades, o
que o faz economizar afeto.
Em outras palavras, o chiste suscita o prazer pela economia de trabalho
do recalcamento, o cômico pela economia de trabalho intelectual, o humor pela
economia de trabalho afetivo; todos os três visam mergulhar-nos de novo, por
um instante, no mundo ingênuo da infância. (FERENCZI, 1912-2011, p. 153166).
Em seu livro Humor é coisa séria, o psicanalista Abrão Slavutzky,
pesquisador do tema, corrobora e fala que ao gozar de nossas dificuldades, o
humor funciona como um elixir fugaz, que faz bem, e afirma que se vive melhor
com ele, pois dá outro caráter ao nosso narcisismo, não estando só a seu
serviço, mas sim para balançá-lo.
Neste livro, o autor faz uma importante afirmação, desafiadora de
padrões, na qual o humor entra como um agente de restauração de nossa
própria condição:
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O homem aprende a viver com uma nova liberdade trazida pelo riso,
com essa forma filosófica que gera o humor, o de rir de si mesmo e dos
semelhantes, dos problemas, enfim, o humor e a alegria cresceram nos
últimos séculos, a ponto de ir ocupando um espaço cada vez mais
destacado em todas as artes, na propaganda e na filosofia

(SLAVUTZKY, 2014, p.154-156)

Este autor comenta várias obras de arte – literatura, cinema, piadas da
cultura judaica, e diz que essa forma de criação humana, a habilidade de
produzir humor e fazer rir, está vinculada historicamente à atenuação dos
sofrimentos.
Nesse

mesmo

livro,

faz um percurso na obra de

Freud e,

constantemente, dialoga com o leitor dizendo que o criador da psicanálise
exercia e propalava as benesses da arte de fazer rir. A ideia de que o
inconsciente é engraçado está presente e compara o analista ao público e o
paciente ao personagem central.
De acordo com Morais (2008), a psicanálise dá sinais de uma retomada
no que se refere às qualidades do humor e de sua aplicação na clínica,
tomando-o como um recurso efetivo contra o mal-estar. Segunda esta autora,
este tema sempre esteve presente, por ser uma criação simbólica inequívoca e
pela curiosidade própria dos psicanalistas.
Ao revisitar os autores que trabalharam e sustentam os benefícios do
humor e do riso, Lemos afirma que o humor faz parte e também é antídoto para
as agruras do real, os limites da condição humana:
...é um destes caminhos onde o princípio do prazer triunfa sobre o
princípio da realidade dentro do campo da saúde psíquica, onde o
desejo se realiza e se contrapõe à pulsão de morte, onde, na situaçãolimite de encontro com o real, a pulsão se inscreve no campo das
representações, produzindo um efeito simbólico (MORAIS, 2008, p 7).

Defensores do humor, psicanalistas e estudiosos, como Morais e
Slavutzky, trazem que a clínica ganharia leveza e que o humor não entraria
como um opositor do quesito seriedade, necessária para enfrentar o cotidiano,
mas como uma forma que já está instalada nas relações do brasileiro.
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Slavutzky sugere em entrevista que o “Witz ou a piada pode ser o modelo da
escuta psicanalítica, pois a livre associação e a piada adotam um mesmo
modelo de formação de compromisso entre o recalcado e o consciente”
(APPOA, 2012).

4 Considerações Finais
Com base nas análises feitas e nos esquetes do grupo de humor
Parafernalha, é possível dizer que vivemos numa época muito estranha, pois o
ato de fazer comédia pode até parecer excessivamente irônico. Fazer divertir
através do pano de fundo da violência, dos roubos e atos considerados
indecentes, tanto na política como na vida privada, realmente pode soar cruel
ou oportunista. Tanto que se ouve, às vezes, que com isso não se brinca ou
que brasileiro faz piada de tudo. Mas, também pudera, há patrulhas ideológicas
por todos os lados. O humor procura o espaço para apontar que algo anda mal,
revela ser uma criação rebelde, assim como o inconsciente que salta sem que
possamos perceber.
A partir do que foi relatado e discutido neste trabalho viu-se também que
o ato de fazer rir pode ser mais uma das tantas formas de manter a esperança
em nossa humanidade. Quem sabe o ato de fazer rir não seja a grande
descoberta que nos mantém tão firmes para fazermos história? Como seríamos
se não pudéssemos rir de algo ou de nós mesmos? Existiríamos? Aliás, o
humor rebaixa a nossa agressividade, nosso poder de fogo destrutivo. É outro
tipo de fogo, que congrega.
O fazer rir continua vigente no homem, independente também de suas
fontes - expressão de uma cultura, encontro numa roda de paroquianos ou num
cenário com um texto pronto – e fala à sua maneira, com seus jeitos próprios,
com sentidos diversos. O corpo entra junto, pois não é só uma força do
intelecto. Fazer humor esteve e manteve muitos povos atentos. Observamos a
história e vimos que, lá no chamado berço de nossa cultura, os gregos deram
uma forma a esse dom de fazer o outro rir, de si mesmo também, e o
estruturaram, batizaram de comédia e organizaram festivais. Sentiram seus
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benefícios e também deram um jeito de fazer dela uma via para se dizer
algumas verdades.
A humanidade deu continuidade à descoberta, portanto, elevou o ato de
fazer rir e a psicanálise deu-se conta desta conquista. Freud dedicou um
estudo às piadas, concedeu-lhe um status, colocou-a num lugar análogo ao
sonho, com mecanismos similares, e também rendeu homenagem ao seu
povo. A alegria foi reconhecida e ganhou um lugar. Fazer o quê? Gostamos de
rir e de fazer rir. O sofrimento e a cura aparecem juntos no humor,
Quiçá, para muitos, a própria interpretação psicanalítica do humor não
seja fundamental, tanto que podemos prescindi-la, pois o riso alivia por si só e,
na maioria das vezes, não precisamos nos justificar daquilo que nos faz rir.
Neste trabalho também se deu outro encontro, com uma das facetas de
nosso presente: indivíduos confinados na era da tecnologia, em seus
smartphones, computadores e em seus apartamentos. Voltados ao deleite do
corpo, criam seus personagens agarrados em seus desejos. Enaltecendo a
imagem, os indivíduos contemporâneos se articulam numa lógica de
construção de uma identidade mediatizada por reproduções em telas.
Talvez para não topar com o trabalho de conhecer alguém de verdade,
algo que não é fácil, que requer relação e também sofrimento. O cultivo da
imagem aparece como uma droga, um refúgio moderno, um tamponamento de
um empobrecimento, recoberto por uma aura de domínio de circulação de
mensagens, vídeos e posts; estamos informados e atualizados, é isso que
parece que nos ditam. Mostrar-se, enfim e bem. A imagem está em jogo e
como qualquer produto precisa ser valorizada.
Há um suposto engajamento porque insere os indivíduos na corrente
atual e se todos estão vivendo desta forma em nossa cultura, cultuar a imagem
pode ser considerado um bem, ainda mais para um eu narcísico, que pode
tudo.
Ainda que a teoria psicanalítica mostre as agruras e os sofrimentos
implícitos

nos repertórios e na representação de nossas comédias,
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continuaremos a desfrutá-las porque é necessário e faz parte de nossa
condição, criar para rir.
Sublimatório ou não, o fazer rir demonstra que podemos tocar a vida
para diante, aceitá-la, enfim. Mesmo que a angústia se faça presente, afinal, o
corpo se manifesta à sua maneira. Por outro lado, como se mostrou em um dos
esquetes, uma brincadeira ainda que pareça doce no humor, pode revelar
certas fantasias e maldades.
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