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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo a análise fenomenológica do Humor, 

focando-se no personagem Homer Simpson. A metodologia do trabalho 

consistirá numa fenomenologia que se desdobra em uma hermenêutica da 

facticidade da existência. Dentro dessa perspectiva, o humor flagra 

aspectos importantes e significativos dessa nossa condição existencial. Esse 

fenômeno será investigado em um processo hermenêutico, portanto, 

interpretativo/compreensivo, voltado para uma analítica existencial. A 

escolha de Homer Simpson se deu pelo fato de a personagem ser 

emblemática em seu modo de ser-no-mundo, o qual se dá quase que 

exclusivamente através do humor. Paralelamente, podemos observar o 

Humor como uma dimensão da existencia humana – já que este permeia a 

existência de todos nós, e não apenas de Homer Simpson. Ao final, é feita 

uma consideração sobre a possibilidade da utilização do humor na clínica, 

tendo em vista a possibilidade de ser-no-mundo através do humor. A 

pesquisa será teórica e se dará via hermenêutica, entre a análise do modo de 

ser de Homer Simpson e o desenvolvimento teórico do conceito de Humor. 
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1. DESCRIÇÂO DOS PERSONAGENS DE OS SIMPSONS CITADOS 
NESTE TRABALHO 

 

FAMÍLIA SIMPSON 

Homer J. Simpson - Homer é um pai de família e trabalha como Inspetor de 
Segurança na Usina de Energia Nuclear de uma cidade denominada Springfield. Homer 
formou-se em último lugar no secundário. Gosta de cerveja, rosquinhas, as costeletas de 
porco de Marge, sua esposa, bem como de jogar boliche. Tornou-se mundialmente 
conhecido pela expressão “D’oh!”, a qual recorre toda vez que algo ruim acontece, por 
culpa própria ou alheia. 

Marjorie Bouvier Simpson - Marge - Marge Simpson, esposa de Homer, é uma 
dona de casa e seu maior orgulho são seus três filhos e seu marido, a quem sempre 
apóia, mesmo quando ele faz bobagens ou comete erros.  

Bartholomew Jo-jo Simpson - Bart - Bart é o filho mais velho, tem 10 anos e 
está na 4ª série do primário. É conhecido basicamente pelas suas diversas travessuras 
inclusive a de passar trotes telefônicos para Moe, dono de uma taverna que tem esse 
mesmo nome. Adora andar de skate. 

Elizabeth Marie Simpson - Lisa - Lisa é a filha do meio do casal e tem 8 anos. 
Uma garota muito inteligente, cujas atividades preferidas são tocar seu saxofone e ir à 
escola. É budista e vegetariana. 

Margaret Simpson - Maggie - Com apenas 1 ano de idade, Maggie já aprendeu a 
soletrar o próprio nome, já andou pela cidade de Springfield sozinha e atirou no homem 
mais rico de Springfield, o Sr. Burns. É conhecida pelo som um tanto quanto alto que 
faz ao chupar sua chupeta. 

 

OUTROS PERSONAGENS CITADOS NO TRABALHO 

Apu Nahasapeemapetilon - Imigrante indiano que trabalha no mercado Kwik-E’-
Mart. É casado e tem oito filhos gêmeos, ou seja, óctuplos.  

Moe Szyslak - Moe é holandês e dono da Taverna do Moe (Moe’s, no original). É 
um homem muito feio, avarento e tem tendências suicidas. 

Troy McClure - Ator e apresentador de TV. Chegou a ter sucesso e fama no 
passado, mas atualmente faz participações duvidosas em qualquer tipo de programa, 
onde se apresenta sempre lembrando o público de filmes nos quais já participou.  

Waylon Smithers - Empregado da Usina Nuclear de Springfield. Braço direito do 
dono da usina , vive sempre bajulando o patrão. 
 
Ned Flanders - Vizinho da família Simpsons. Ned é muito religioso, calmo e 
prestativo, e por algum motivo (ou vários) desperta o ódio de Homer Simpson.   
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2. INTRODUÇÃO 

 

D’oh! 

 

O presente trabalho teve início há quase quinze anos, quando me foi 

apresentado pela primeira vez o seriado televisivo, então já conhecido do 

público, Os Simpsons. Para mim, um garoto de oito anos, Os Simpsons não 

era mais do que um desenho animado como qualquer outro que assistia 

naquela época. A diferença, entretanto, que já naquele tempo eu observava, 

era a presença dos adultos assistindo a apresentação desse programa. 

Chamava-me a atenção como aquele desenho específico atraía os mais 

velhos e mesmo assim, naquela época, não me parecia muito diferente 

daqueles em que um gato sai perseguindo um rato. 

 

Eu cresci e junto comigo cresceu e mudou minha compreensão sobre 

o desenho. Comecei a ver em Homer mais do que um simples pateta e a 

enxergar Marge com olhos diferentes dos que a definiam como mãe 

rabugenta. Bart, para mim, deixou de ser um garoto rebelde e Lisa tornou-

se mais do que uma “nerd”. Naquele tempo Os Simpsons já estavam em sua 

quarta temporada, e o programa havia se tornado um importante 

representante da cultura pop mundial (posto que ocupa até os dias da 

formulação deste trabalho). Nas palavras de J.L.Lagger (2006): “A série Os 

Simpsons entrou para o livro dos recordes como a comédia há mais tempo 

no ar em horário nobre (...) Em dezembro de 2002, o desenho recebeu sua 

primeira indicação ao Globo de Ouro por melhor série de humor” Além 

disso, novamente segundo J. L. Lagger, Os Simpsons é exibido em mais de 

setenta países, o que justifica considerar-se a série como um ícone da 

cultura pop mundial. Quando fiquei mais velho esse status não só tornou-se 
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compreensível para mim, como se tornou um indicativo de razões que 

levavam os adultos à minha volta a assisti-lo. 

 

Há aqueles que detestam a série e dizem que o desenho não passa de 

besteiras infantis sobre um bobo e sua família. Neste tipo de comentário 

muitas vezes encontra-se o preconceito contra o desenho animado ou a falta 

de percepção do que existe “por trás” de Os Simpsons. Com isso chamo a 

atenção para a ironia e a sátira contidas no humor simpsoniano1.  

 

Este humor simpsoniano será muitas vezes abordado neste trabalho, 

pois nossa intenção é fazer um estudo fenomenológico do Humor por meio 

do seriado Os Simpsons. A seguir colocaremos alguns aspectos sobre este 

tópico. 

 

Os Simpsons não trazem em seu humor peculiar apenas os aspectos 

que mencionamos acima, ou seja, ironia e sátira. Mas é por meio desta 

última que eles mostram a falsa moral que permeia a sociedade.  “Os 

Simpsons usa o humor para promover conceitos morais? Os Simpsons não 

promove coisa alguma, porque seu humor opera apresentando posições 

para, logo em seguida, ironiza-las” (C. Matheson, 2001). E é pela ironia 

que o desenho coloca as hipocrisias da vida em sociedade e mostra seus 

personagens avançando os dias sem esperança na cidade fictícia de 

Springfield. Talvez o maior representante desta comédia seja Homer 

Simpson, o pai da família tema.  

 

 

                                            
1 O termo “simpsoniano” não foi cunhado pelo autor deste trabalho, mas não há referências 
sobre quem o utilizou pela primeira vez. É, no entanto, um termo que sempre foi utilizado nas 
conversas e “meios” simpsonianos. 
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A sátira e a ironia que permeiam o programa são constantemente 

representadas nas ações e gestos impulsivos de Homer, fazendo do 

personagem um “resumo” da própria obra, sem, por outro lado, encerrar-se 

nele o conteúdo do desenho. ”Sem o folgado espertinho, a própria comédia 

seria impossível. Quer concorde com a tese de que toda comédia é 

fundamentalmente cruel, quer assuma a posição relativamente neutra de 

que a maioria das comédias é fundamentalmente cruel, terá de admitir que 

a comédia sempre contou com o prazer de caçoar alguém” (C. Matheson, 

2001) Pode-se dizer que Homer é um dasein2 que vive suas possibilidades 

de ser de uma forma única, com um jeito inocente, bobo, porém satírico, 

sendo caçoado e caçoando dos outros. É certo dizer que Homer não se 

importa com a opinião dos outros, nem tem grandes parâmetros morais – 

no entanto é um apaixonado pela vida. Homer está no mundo de forma 

intensa, muitas vezes intensa demais para aqueles que estão a sua volta – 

seus atos geralmente acarretam conflitos entre os demais – mas é isso que 

faz dele um ser-no-mundo, um dasein que se apropriou tão bem de seu 

existir, que caminha pela vida sem medo, em uma errância própria do 

homem.  

 

R. Halwani, filósofo, em seu ensaio Homer e Aristóteles, nos lembra 

que no episódio “Cenas da luta de classes em Springfield” (7ª temporada), 

quando Marge entende ter cometido um erro ao levar a família para o clube 

dos ricos, ela demonstra aceitar os membros da família como eles são: 

enumerando suas qualidades. A qualidade de Homer que ela menciona é a 

de “humanidade na cara”. Sua impulsividade reflete essa paixão e 

intensidade com tudo à sua volta. ”Essa qualidade aborda o amor e a 

paixão de Homer pela vida, em seus elementos básicos, enquanto, ao 

                                            
2 “Esse ente que cada um de nós é e que, entre outras, possui em seu ser a possibilidade de questionar, 
nós o designamos com o termo Dasein” (Heidegger, 1927. p. 33). 
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mesmo tempo, ele não dá muita atenção ao que as pessoas pensam (...) ele 

quer desfrutar a vida – a sua versão dela – ao máximo.” (R. Halwani, 

2001) É essa impulsividade, no entanto, que dá ao personagem a tonalidade 

do humor, humor este que reflete as críticas à vida em sociedade 

transmitidas pelos conteúdos desta série. Pode-se observar muito do tom de 

sátira e a ironia nas ações impulsivas do Homer, ainda que o personagem 

em si, o humano Homer Simpson, não tenha a intenção da sátira ou ironia 

em suas ações. 

 

Homer é, por tanto, um dasein que se expressa de forma própria, 

intensa e apaixonada. Sendo ele um personagem de uma série humorística, 

tem sua existência também permeada pelo humor. Mas será que a 

existência de Homer é a única existência permeada pelo humor, 

simplesmente por ele viver em Springfield?  

 

 Os Simpsons é um seriado mundialmente aclamado (como se 

observou mais concretamente com o lançamento do filme Os Simpsons – O 

filme) e Homer Simpson (eleito filósofo da década pela revista Men’s 

Health em 2005) é seu personagem mais aplaudido. O que, então, o mundo 

vê nos Simpsons e mais especificamente em Homer Simpson? “Rimos de 

Homer porque vemos algo de nós no personagem. Quando rimos dele, 

aprendemos um pouco mais sobre nós mesmos.” (J. L. Mcmahon). Como 

citado acima, Homer vive sua existência de forma própria e intensa, faz 

aquilo que gostaríamos de fazer. Homer é a existência que muitos de nós 

gostaríamos de ser, e o exagero daquilo que muitos de nós somos. Para 

além disto, Homer nos toca. Nos toca como uma obra de arte: como um 

quadro, uma escultura, uma peça de teatro. João Augusto Pompéia, em sua 

palestra transcrita no livro Na Presença do Sentido, intitulada Arte e 

Existência, nos fala que “ser tocado” pela arte é algo que só se dá pela 
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relação profunda entre a arte e a existência. Homer nos chama a conviver 

com nós mesmos e refletir sobre nossas certezas e pensamentos, tal e qual 

acontece quando contemplamos uma obra artística. Homer é um dasein, 

que pelo fato de ser personagem de um seriado de humor, está permeado 

pelo humor. Homer tem em sua existência a comédia como uma importante 

dimensão de vida.  

 

Será que Homer é o único dasein cuja dimensão do Humor permeia a 

própria existência? O Humor é uma dimensão existencial que, como tal, 

nos chama e nos toca a todos. Segundo Bergson (2001) não há comicidade 

– consequentemente humor – fora do que é próprio do humano. Ele nos diz 

que o homem poderia ser definido como “um animal que sabe rir” e “um 

animal que faz rir”. Para este filósofo, portanto, o humor permeia nossa 

existência, tanto quanto a de Homer Simpson.  

 

Daí a proposta do estudo do Humor. Humor nos toca, nos permeia, é 

uma dimensão do existir. “Não saberíamos a comicidade se nos 

sentíssemos isolados” nos diz Bergson, e acrescenta que “o riso esconde 

uma segunda intenção de entendimento, quase de cumplicidade, com 

outros ridentes” (Bergson, 2001). 

 

O Humor está em nosso ser-no-mundo, manifestando-se na arte, por 

exemplo. A arte, que sempre mereceu um olhar cauteloso da 

fenomenologia, abre-se ao dasein, pois deixa que o homem transborde 

sobre ela e signifique-a. A arte fala ao homem. ”De um modo geral, do 

ponto de vista heideggeriano, todas as coisas falam para o homem através 

da fala do homem. Mas a obra de arte apresenta um falar especial” 

(Pompéia, 2004). E a arte nos fala muitas vezes através do humor – pois 



 11

este é uma dimensão que pode trazer à tona o não dito, o implícito, o 

velado, o que há de mais obscuro na existência humana.  

 

Este falar das artes através do humor vem pela via da comicidade. 

Para Konzen (2002), a comicidade é uma expressão do humor, aquela que 

está presente na arte e na vida das pessoas: “a comicidade sempre esteve 

presente na vida cotidiana, com mais ênfase nas piadas cuja difusão fez do 

riso um expressivo fato de divulgação e valores culturais, notadamente 

aqueles ligados à cultura popular” (Konzen, 2002). 

 

Há que se considerar ainda uma outra vertente desta questão. 

Ironicamente, podemos dizer que não se faz comédia sem tragédia. Sim, 

porque rimos daquilo que o outro é incapaz de ver. Assim, se alguém sabe 

que pode ser ridicularizado por algum aspecto seu, procurará esconder ou 

modificar esse aspecto de modo que este não seja mais motivo de riso. 

Bergson (2001) analisa esse âmbito comédia-tragédia observando que, 

quando estamos envolvidos emocionalmente em uma situação que nos 

causa vergonha ou embaraço, não veremos motivo algum para rir; todavia, 

se nos colocarmos na mesma situação, mas sob a perspectiva de meros 

espectadores, os dramas se tornarão comédias. Assim, “Uma personagem 

cômica geralmente é cômica na exata medida em que ela se ignora” 

(Bergson, 2001).  

 

“Todo mundo é burro, menos eu” (Homer Simpson, episódio Homer, 

O Herege, 4ª temporada). 

 

Bachelard (1989) nos diz em A Poética do Espaço que “toda 

fechadura é um convite para o arrombador”. Temos assim elementos para 

apontar que, quando se propõe uma piada ou um chiste, joga-se com uma 
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dimensão interna, guardada pela moral, enterrada em nossos porões. Este 

“arrombar” das coisas que estão guardadas é frequentemente propiciado 

pelo emprego do humor. Assim se mostra na suavização de assuntos 

geradores de tensão, pois “[a comédia] ainda quando é mortalmente séria, 

seu estilo suaviza o golpe, permitindo a transmissão de um conteúdo que, 

de outro modo, pode encontrar oposição” (Mcmahon, 2004). De outro 

modo, assuntos polêmicos acabariam “em disputa de grito e discursos 

vazios” segundo a mesma autora. Mas o emprego do humor também se dá 

em um outro “arrombamento”: o da nossa “imensidão íntima” (Bachelard, 

1989). E por isso uma piada, apesar dos risos que possa provocar, traz a 

tona conteúdos velados, e por esta mesma razão faz rir. Mostra, assim, um 

paradoxo de nossa existência. Carl Matheson (2004) aponta este paradoxo 

da comédia, na qual se ri da desgraça alheia. Para este autor, Os Simpsons 

exemplifica muito bem esse paradoxo. 

 

Este arrombamento da nossa “imensidão íntima”, mais do que o 

paradoxo da existência, proporcionado pela comédia, que é rir da desgraça 

alheia ou rir da nossa própria desgraça, nos possibilita olhar uma dimensão 

do humor extremamente importante. Qual seja: se o humor traz à tona os 

recônditos do ser humano, não poderia constituir-se em uma ferramenta de 

investigação da psicologia clínica? Defendemos aqui a idéia de que o 

humor, por ser tão parte da existência humana, mereceria estudos 

acadêmicos sobre seu uso como instrumental psicológico. 

 

No entanto, aparentemente há obstáculos para se colocar este tema 

como objeto de estudo na academia. Victor Roskin (1988) no editorial do 

primeiro número da revista “Humor: International Journal of Humor 

Research”, analisa a problemática de falta de trabalhos na área, afirmando 
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que muitos alunos são desencorajados de pesquisa-la porque a matéria 

ainda enfrenta problemas de reconhecimento e respeitabilidade acadêmica.  

 

Dadas tais dificuldades, começaremos por procurar conceituar o que 

se entende por Humor, da forma como será tratado neste trabalho. A 

palavra Humor vem do latim, Humore. Seu significado original diz respeito 

aos quatro fluídos do corpo que se julgavam determinantes das condições 

físicas e mentais do indivíduo, na medicina grega (os quatro humores do 

corpo humano): sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Acreditava-se 

que o equilíbrio destes humores era o responsável pelo estado de espírito 

das pessoas, bem como o desequilíbrio destes líquidos seria o responsável 

por diversas doenças. Esse termo passou a ser associado à 

psicopatologia/psiquiatria moderna, com a nomenclatura Transtornos de 

Humor (também sendo aceito o termo Transtorno Afetivo). A medicina 

moderna também emprega o termo humor para definir qualquer fluído 

existente em um corpo organizado, como o sangue, a bile, o pus, entre 

outros líquidos. Por fim, humor significa, segundo o dicionário Aurélio: 

disposição de humor do espírito; boa disposição do espírito; veia cômica; 

ironia; comicidade, espirituosidade, sagacidade. Sabe-se que esta definição 

surgiu por volta do século XVII3, na Inglaterra e tem sua concepção 

primária ligada à ironia, marca até hoje reconhecida do chamado “humor 

britânico”. É este último significado, que enfocaremos no desenvolvimento 

deste trabalho.  

 

“Chaaatooo!” (Homer Simpson, episódio Bart, o destemido. 2ª. 

Temporada).  

 

                                            
3 Não se tem registros nos dicionários etimológicos sobre o caminho percorrido pela palavra, do seu 
significado original, até seus registros mais recentes, ligados a comicidade e ironia. 
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Para concluir, consideramos que o humor merece um olhar 

cuidadoso por parte da fenomenologia, simplesmente por tocar de modo 

muito particular e especial nossa existência. Esse tema pode nos levar a 

pontos interessantes e de possível mas tortuoso acesso, como: O humor 

como dimensão ontológica do homem, como possibilidade de ser do 

dasein; o velado que emerge com a piada; o humor como um caminho para 

acessar o outro, como possibilidade terapêutica.  

 

Nosso objetivo é percorrer alguns destes caminhos, porém sem a 

intenção de encerrar toda a variedade temática que o conceito permite 

desenvolver. Buscamos na fenomenologia o método para a observação e 

discussão do fenômeno existencial do Humor. E para percorrer o caminho 

de um olhar para o homem sob a perspectiva do humor (e não humorística) 

elegemos Homer Simpson: um ser humano cuja vida é, em sua essência, 

um existir constantemente permeado pelo humor. Reconsiderando as 

críticas de se tomar como estudo acadêmico a questão do humor, e mais 

especificamente a escolha de Os Simpsons e Homer Simpson na realização 

deste estudo, citamos Jennifer L. Mcmahon que em seu ensaio A Função 

da Ficção: o valor heurístico de Homer, afirma que “esquecendo 

convenientemente que ícones literários como Shakespeare e Dickens foram 

autores populares, os intelectuais sempre tentam proteger a torre de 

marfim, alegando que obras populares são didaticamente vazias”. Desta 

forma a autora completa “o fato de Os Simpsons atrair a atenção de uma 

grande quantidade de pessoas (...) deveria nos compelir a considerar a 

série com mais cuidado.”.  

 

Consideramos que, a despeito dos argumentos contrários, o 

desenvolvimento de um trabalho sobre o humor tem, sim, uma importância 

e merece ser objeto de um estudo sistemático. Não só devido à falta de 



 15

contribuições na área, mas principalmente porque o enfoque nessa 

dimensão existencial do homem pode permitir que nos apropriemos deste 

recurso enquanto ferramenta para manejo de problemas e conflitos que o 

acometem. Assim nosso objetivo é realizar um processo de análise 

fenomenológica da questão do humor. Como estratégia para entrar em 

contato, apreender e discutir a dimensão existencial do humor, 

focalizaremos nossa análise no personagem Homer Simpson. Portanto, 

estamos cientes das dificuldades envolvidas no projeto, e apesar do que o 

próprio Homer diria, tentaremos transpassá-las: 

 

“Se uma coisa é difícil de fazer, então não vale a pena tentar” 

(Homer Simpson, episódio O Show de Otto, 3ª temporada).  
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3. MÉTODO 

 

“A expressão “fenomenologia” diz, antes de tudo, um conceito de 

método. Não caracteriza a qüididade real dos objetos da investigação 

filosófica, mas o seu modo, como eles o são” (Heidegger, 1927). 

 

É assim que pretende ser entendida a metodologia deste trabalho, 

uma caracterização dos modos dos “objetos”, como eles são. Isto significa 

dizer que a busca metodológica deste trabalho é por ‘desvelar o ser dos 

entes’, ou seja, desvelar o sentido daquilo que vivemos, no caso, o 

fenômeno Humor. Para a tarefa utilizo a proposta de uma Analítica do 

Sentido, conforme indicado por Critelli (2006) cuja metodologia baseia-se 

na ontologia de Martin Heidegger e Hanna Arendt. Por conta disso, 

conforme a autora mesmo ressalva, “o mais correto seria referir-me à 

Fenomenologia Existencial ou mesmo à Filosofia da Existência” (1996). 

Assim, o termo Fenomenologia é aqui usado para se ressaltar que o 

objetivo deste trabalho é buscar no humor seu caráter de fenômeno e não de 

objeto. 

 

Não adentraremos nos tópicos relacionados aos conceitos básicos da 

fenomenologia, como a definição de “fenômeno”, “ente” ou “ser” (“ser-

em”, “ser-no-mundo”, etc.), em contraste com a definição metafísica4, pois 

tais conceitos já foram exaustivamente tratados em trabalhos de eminentes 

estudiosos da área, dando suporte à visão aqui abordada. Focalizaremos 

mais diretamente as etapas do nosso processo de investigação e os 

procedimentos a ele relacionados. 

 

                                            
4 “Emprego o termo ‘metafísica’ no sentido de Heidegger, para referir-me à filosofia em geral, entendida 
como o pensamento do ser posterior a Platão” (Loparic, 1995). 
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“A tarefa de se pensar a possibilidade de uma metodologia 

fenomenológica de conhecimento é, em ultima instância, uma reflexão 

sobre o modo humano de ser-no-mundo, inclusive tal como desdobrado na 

tradição da civilização ocidental” (Critelli, 1996). 

 

Critelli (1996) aponta para a interrogação como constituindo o ponto 

de partida de uma investigação, e interrogar-se é perguntar ‘o que é’ e 

‘como é’ algo. Estas duas questões são a base da investigação, podendo ser 

entendidas como perguntar pelo ‘ser’ de algo. 

 

“Investigação é por nós entendida como um querer saber que 

interroga. O que se quer saber paralelamente ao modo da interrogação é 

aquilo que decisivamente interessa à Analítica do Sentido e não o 

regramento do proceder” (Critelli, 1996). 

               

Ilustrando essa questão temos este diálogo: 

 

[Homer e Apu chegam ao escritório central do Kwik-e-mart para falar com 

o presidente, o grande guru e mestre da rede de mercados] 

MESTRE: Podem me fazer três perguntas. 

HOMER: Você é realmente o dono do “Kwik-e-mart”? 

M: Sou. 

H: É mesmo? 

M: Sim. 

H: Você? 

M: Sim. Espero que isso tenha iluminado vocês. (episódio Homer e Apu, 5ª 

temporada). 
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Se investigar é colocar uma interrogação, é sempre perguntar, na 

fenomenologia, quando se busca a compreensão de um fenômeno, não se 

tenta aplicar sobre ele uma resposta já sabida. Ou seja, investigar é 

“perguntarmos [ao fenômeno] o que queremos saber dele mesmo” (Critelli, 

1996). 

 

A esse respeito, Heidegger (1927) assinala a necessidade de olhar as 

coisas mesmas sem prescrever um ponto de vista ou uma corrente. É da 

própria investigação que surge a metodologia, bem como o sentido 

metodológico da descrição fenomenológica, a interpretação. Assim, 

Heidegger coloca que a fenomenologia do dasein “é hermenêutica no 

sentido originário da palavra em que se designa o ofício de interpretar” e a 

própria possibilidade da investigação ontológica é hermenêutica.  

 

Isto significa dizer que só através da reflexão sobre o modo humano 

de ser-no-mundo podemos fazer indagações sobre o fenômeno (aquilo que 

se mostra) em direção a uma explicitação de seu sentido.  

 

Portanto, a metodologia deste trabalho segue na realização de uma 

hermenêutica, perguntando ao fenômeno “o que é” e “como é?”, qual o 

sentido do fenômeno?  

 

Sob essa perspectiva Critelli (1996) afirma que o eixo fundamental a 

partir do qual a questão do conhecimento se desenvolve é o modo-de-ser-

no-mundo do homem. Partindo deste principio, minha investigação 

ontológica sobre o humor, parte, de acordo com a episteme 

fenomenológica, de um olhar para esse fenômeno enquanto uma dimensão 

que permeia a existência do homem, ou seja, o humor como uma dimensão 

do modo-de-ser-no-mundo do homem. A escolha de Homer Simpson como 
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estratégia para desenvolvermos o tema proposto se justifica no sentido de 

que ele, Homer, é um dasein que, sem dúvida alguma, se relaciona com os 

outros, com as coisas e com ele mesmo através do humor. Em outras 

palavras, Homer, é-no-mundo através do humor. Por tanto, tomá-lo como 

centro de nossa investigação nos permitirá desvelar a ontologia do humor, 

que é a proposição de nosso trabalho. 

 

A partir destes pressupostos podemos trilhar nosso caminho em 

direção à investigação ontológica que se dará por meio da hermenêutica 

(Heidegger, 1927). Podemos, agora, perguntar para Homer Simpson o 

modo de ser que se desvela por meio do humor, procurando detectar as 

aproximações que o ser-no-mundo Homer faz da vida vistas pela lente do 

humor.   

 

Como o fenômeno é justamente aquilo que não se mostra, mas se 

mantém velado ante ao que se mostra (Heidegger, 1927), devemos 

perguntar ao fenômeno humor como ele permeia a existência do dasein; o 

que de característico do humor pode nos afetar; de que modo suas 

possibilidades – comédia, humor ingênuo, piadas, ironia, humor negro, etc. 

– nos afetam e afetam o coexistir humano nas relações éticas e morais e nos 

contextos de impropriedade do existir humano. Tal observação será feita 

com a ajuda da análise do dasein Homer Simpson, que guarda em suas 

falas, exaltações e gestos, um sentido a ser desvelado pela Analítica do 

Sentido. 
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PRIMEIRA PARTE: O HUMANO E O HUMOR 

 

 

4. O HUMOR 

 

Homer é-no-mundo através do Humor. Esta afirmação é constituída 

por três termos, nos quais nos deteremos um pouco a seguir. O primeiro 

deles, Homer, é nosso personagem de estudo; foi apresentado na introdução 

e, posteriormente, no próximo capítulo, sendo que obtivemos informações 

sobre ele e seu estilo de vida assistindo com freqüência a programas da 

série Os Simpsons. O segundo, ser-no-mundo, foi introduzido na 

metodologia e será visto também no próximo capítulo; é um conceito que 

foi bem desenvolvido na ontologia fundamental de Martin Heidegger, Ser e 

Tempo (1927). 

 

 O terceiro termo é Humor. Embora continuemos a usar a palavra 

“humor” como se todos entendessem o que se quer dizer com ela, não 

encontramos uma definição sobre o humor, como não se tem ao certo as 

dimensões conceituais abarcadas pela palavra “humor”.  

 

Como se pode dizer, então, que Homer é-no-mundo através do 

Humor? É preciso, antes, tentarmos nos aproximar da indagação: O que é o 

Humor? 

 

A pergunta parece, em um primeiro momento, simplória e 

desmerecedora de qualquer estudo, pois sabemos detectar de imediato 

quando estamos vivendo uma situação de humor ou uma situação 

engraçada no nosso cotidiano. Porém, no momento em que tentamos 

compreender o que possibilita que algo se mostre engraçado a tarefa torna-



 21

se bastante complexa. Ao tentarmos responder a tal pergunta, 

provavelmente nossa primeira atitude é qualificar o termo, dando a ele 

algum adjetivo, para restringi-lo. Teremos aí uma agradável surpresa. Não 

só encontraremos adjetivos de tão difícil conceituação quanto o próprio 

Humor, como veremos adjetivos tão antagônicos entre si, que nos parece 

surpreendente que possam ser usados para definir o mesmo conceito: 

Humor lúdico, satírico, suave, ridículo, jocoso, alegre, “simpsoniano”, 

espirituoso, absurdo, impiedoso, cômico, bobo, irônico, “negro”, agradável, 

etc. 

 

Neste momento, aquele que tenta inocentemente responder à 

pergunta feita, se dará conta da impossibilidade de se definir humor pela 

simples adjetivação. Tentará, então, lançar o humor àquele que o vive, e 

procurará definir o humor pela sua relação com o humano. Encontraremos 

aí, novamente, mais um obstáculo cheio de termos destoantes, que 

caracterizam as pessoas de acordo com seu modo de ser em relação ao 

humor: uma pessoa engraçada, solene, humorista, otimista, pessimista, mal 

humorada, etc. Tal tentativa, além de não esclarecer coisa alguma relativa 

ao humor, ainda levanta uma outra pergunta, tão difícil quanto a primeira: o 

que significa “senso de humor”? 

 

Um termo tão abrangente e impreciso não poderia ter um conceito 

que se encerra, jazendo definido e imutável. Isto não seria, afinal, nada 

humorístico. Mas é justamente esta imprecisão conceitual de um fenômeno 

que está tão presente em nossas vidas que faz do estudo do humor algo 

importante e necessário. Não se trata de tentar elaborar uma teoria 

definitiva e “cientifica” sobre o humor, ou de realizar experimentos 

empíricos na tentativa de comprovar pontos sobre o humor (isto, apenas um 

homem sem o menor senso de humor poderia propor), mas trata-se de abrir 
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o campo de visão e conhecimento, para aumentar a compreensão que temos 

de nós mesmos, estes entes que, tal qual Homer Simpson, estão lançados no 

mundo, um mundo que, invariavelmente, proporciona o surgimento do 

humor diante de nós. 

 

O interesse pelo tema, é claro, não é algo exclusivo do autor deste 

trabalho. Através dos tempos, vários pesquisadores escreveram sobre  o 

mesmo conteúdo, olhando-o sob diversos ângulos, realizando recortes 

teóricos. Tais autores buscavam respondem à nossa primeira pergunta ‘o 

que é o humor?’, além de outras perguntas derivadas desta: em que 

momento surge humor na humanidade? Qual a serventia do humor para os 

seres humanos? Qual o momento propício que gera uma situação de 

humor? O que é um conteúdo humorístico? Entre outras.  

 

Para responder a tais questões, cada pesquisador enveredou-se para o 

próprio campo, tomando como pressupostos aqueles da sua linha científica, 

muitas vezes baseados no paradigma sujeito-objeto, ora colocando a 

origem do humor intrínseca ao sujeito, ora atribuindo-a a fatores 

ambientais. 

 

Por esse motivo, em uma análise que se propõe fenomenológica 

sobre o humor, há a necessidade de se falar um pouco sobre todas essas 

teorias e pontos de vista, fazendo-se menção às diversas opiniões sobre 

como surge o humor, o que é engraçado, ou por que rimos de uma situação 

e não de outra, etc. 
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4.1. RISO E HUMOR 

 

Humor e riso são dois termos que caminham constantemente ligados. 

Os dois termos (assim como variações, tais como risível e humorístico) são 

geralmente associados, e muitas vezes se confundem. Mas será que humor 

necessariamente provoca riso e que o riso necessariamente é fruto de 

humor? 

 

O humor certamente proporciona entretenimento e divertimento (não 

poderia proporcionar tristeza, pelo menos não para quem assiste a uma 

situação considerada humorística5), mas não necessariamente produz riso. 

Podemos considerar como exemplo o humor irônico, cujo divertimento 

provocado (naqueles que o conseguem compreender) não elicia a esperada 

gargalhada de um humor pastelão, típico de comédias. 

 

O riso, por outro lado, pode ser obtido em situações que passam 

longe do humor, como cócegas, nervosismo ou mesmo como resultado de 

uma bebedeira. O riso está quase sempre associado ao prazer, mesmo que 

algumas vezes (como, por exemplo, em uma situação de nervosismo) essa 

relação não exista; e quando a relação existe deixa sempre a pergunta sobre 

qual dos dois aparece primeiro, o riso ou o prazer.  O riso torna-se, assim, 

uma outra questão a ser analisada, de complexo entendimento, e que 

deixaremos de lado neste trabalho, por acreditarmos ser objeto de estudo 

mais específico e exclusivo.  

 

Como visto, a “parceria” entre humor e riso é grande, mas não se 

satisfaz nem mesmo se encerra em si. No entanto, na tentativa de 

                                            
5 A explicação deste comentário virá posteriormente, neste mesmo capítulo. 
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simplificar a terminologia e alcançar um trabalho mais didático, o riso (e o 

risível) será tratado aqui como extensão do humor, como um fato que  

decorre de um fenômeno humorístico. Quando o que se buscar nas análises 

for o humor engraçado, cômico, etc. – nesses casos, o riso poderá até 

mesmo ser utilizado como sinônimo de humor.  

 

 

4.2 TEORIAS SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO HUMOR.  

 

Muitos autores de diversas áreas do conhecimento humano 

escreveram sobre o humor e tentaram, cada um com seus pressupostos, 

definir padrões e explicações para o fenômeno. De forma geral, suas buscas 

se voltavam para a compreensão dos motivos que tornam uma situação 

humorada. O que, em determinada situação, permite a alguém experimentar 

o humor? Esses escritores levantaram algumas hipóteses, com relação à 

forma e ao conteúdo de tais experiências. 

  

Além destas vertentes, existem teóricos que, em uma perspectiva 

mais ampla, tentam explicar a origem do humor na humanidade.  

 

Patrícia Keith-Spiegel (1972), psicóloga, em uma pesquisa publicada 

no livro The Psychology of Humor, reúne diversas teorias sobre o humor, 

agrupando-as em sete categorias de explicação, de acordo com pontos 

considerados em comum pela autora. As categorias são dispostas de acordo 

com fatores biológico-evolucionistas, superioridade, incongruência, 

surpresa, alívio e liberação, ambivalência, e configuração. Tais categorias, 

no entanto, apesar de inicialmente mostrarem-se didaticamente úteis, 

parecem-nos superficiais, pois além da constatação óbvia de que muitos 

autores constroem seus trabalhos considerando mais do que apenas um 
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desses sete fatores, outros parecem não levar em conta nenhum deles. No 

entanto, são fatores muito importantes e constantemente aparecem como 

base fundamental do estudo do humor e os levaremos em conta ao 

percorrer as diversas teorias descritas neste capítulo. 

 

Longe de esgotar esse vasto campo, tentaremos adentrar aos poucos 

os meandros desse mundo teórico de tentativas de explicação do fenômeno 

Humor, em um esforço de resgatar as contribuições que possam ser mais 

significativas para nosso trabalho. 

 

O caminho a ser percorrido começa com o humor considerado como 

uma função adaptativa do organismo. O humor teria sido herdado por nós 

geneticamente pela capacidade do riso de estabilizar a pressão sangüínea, 

oxigenar o sangue, estimular a circulação, relaxar os músculos, etc., 

conforme afirma Keith-Spiegel (1972).  

 

Mas como surgiu o humor na humanidade, segundo os adeptos das 

teorias de evolução? Nesta linha de raciocínio, muitos autores (como 

McDougall, 1922 e Darwin, 1872) consideram o que hoje chamamos de 

riso e humor um vestígio de comportamentos antigos adaptativos.  Quais 

seriam tais comportamentos antigos é uma questão que varia de acordo 

com os autores: há quem afirme (Hayworth, 1928; Wallis, 1922) que em 

um momento anterior à linguagem, o riso servia como comunicação; outros 

autores afirmam que o riso serviria como expressão de unidade grupal; há 

ainda quem diga (Ludovici, 1932) que a risada deriva de mostrar os dentes 

para ameaçar inimigos, e garantir o terreno e a ordem grupal.  Essa ultima 

pontuação, aliás, é bem comum, tendo em vista a semelhança entre o que 

acontece com o corpo quando se está gargalhando e quando alguém se 



 26

prepara para lutar (dentes expostos, músculos faciais contorcidos, 

movimentação dos membros, etc.).  

 

Ludovici (1932), cuja teoria sobre humor é mais associada às teorias 

de desenvolvimento e evolução, fala da utilização do humor quando 

alguém se considera mais bem adaptado do que outra pessoa. Deste modo, 

quanto mais “socialmente superior” for a vítima do humor, melhor o 

resultado do humor, maior a diversão.  

 

Esta visão de que o humor surge na superioridade, isto é, que o riso 

surge baseado no triunfo sobre outras pessoas, é compartilhada por alguns 

autores. A idéia central está no fato de, ao nos compararmos com os outros, 

nos consideramos menos feios, menos estúpidos, menos fracos, etc. Temos 

então o material para experimentarmos o humor. 

 

Cabe aqui citar um episódio dos Simpsons em que um                        

circo chega a Springfield. Homer é enganado por um circense e seu filho, 

acabando por perder sua casa para os dois. Após algumas tentativas, Homer 

recupera sua casa, colocando-os para fora. Ao ver a cena dos dois circenses 

no meio da rua, Homer diz: “Olhem para eles lá fora, sem ter para onde ir” 

e ri da situação.  

 

Isto é o que Hobbes (1651) definia como glória repentina, pois, para 

ele, o riso vinha ao observar as “fraquezas” dos outros e compará-las a nós 

mesmos.  

 

É esse também o raciocínio de Aristóteles, em Poética, onde 

considerava que o humor poderia se pautar em algum defeito, deformidade 

ou feiúra, desde que estes não fossem muito dolorosos ou destrutivos. Esse 
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aspecto, de fazer um comentário sobre algo negativo via humor pode ser 

visto em um dos episódios da série dos Simpsons. Homer, em um 

determinado momento, solicita que um doublé faça seu papel durante uma 

cena de uma filmagem. A isto, Bart responde: “Talvez... será que o Tio 

Chico (família Adams) está disponível?”. Aqui, as características de feiúra 

e monstruosidade do personagem da família Adams são inseridas num 

contexto no qual tais “defeitos” são comparados aos “defeitos” de Homer, 

gerando humor a partir da constatação da feiúra e deformidade em Homer.  

 

Bergson (2001) em sua obra “O Riso” trabalha o humor sob uma 

perspectiva análoga ao ponto de vista da inferioridade-superioridade do ser 

humano. Aborda este fenômeno como possibilitador da “ridicularização 

daquilo que não sou”. Para Bergson, a motivação dos indivíduos que fazem 

uso do humor é ridicularizar os anti-sociais, aqueles que não seguem as 

determinações sociais e se comportam diferente dos demais. Assim, o 

humor serviria como punição, humilhando quem é diferente. 

 

A correção social seria, assim, a razão da existência do humor. Mas 

corrigiria o que? Qual o conteúdo de uma situação que envolve uma 

correção e ao mesmo tempo traz em si a comicidade e provoca o humor? A 

resposta de Bergson é que a pessoa alvo desse tipo de correção, via humor, 

seria aquela que se comporta de maneira mecânica. Nesse raciocínio, 

alguém é risível quando se relaciona com o outro de forma rígida e mais 

automatizada. Isso geraria uma incongruência entre o esperado – neste 

caso, agir de forma humana, se adaptando às situações – e o que se observa, 

ou seja, o indivíduo agindo de forma mecânica e inadaptada. 

 

Bergson também ressaltava que alguém só é passível de ser risível na 

inversa proporção em que essa pessoa se dá conta de seus atos “anti-
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sociais”. Ou seja, alguém se torna risível ao agir de um jeito “anti-social” 

considerando-o um jeito adaptado e “socialmente aceito”. Aqui inserimos 

novo episódio dos Simpsons, intitulado “Papai muito louco”, da terceira 

temporada da série, no qual Homer vai para o trabalho vestindo uma 

camisa cor-de-rosa. Provoca choque e incompreensão entre seus colegas de 

trabalho, sendo tomado por louco e enviado a um hospício. De modo 

oposto, quando alguém age de forma inadaptada e “anti-social”, mas tem 

completa noção de que age desta maneira, não há ambiente propício ao 

riso. 

 

Um outro ponto que as teorias de diversos autores têm em comum é 

a questão da incongruência. Sob esta perspectiva, incongruências geradoras 

de humor seriam idéias ou situações desconexas ou que divergem do 

habitual, costumeiro, postas lado a lado.  

 

Ilustrando essa situação, trazemos uma cena do desenho com nosso 

personagem. É dia do aniversário de Homer e, como costuma acontecer, 

sua família lhe oferece um bolo com velinhas acesas. Homer prepara-se 

para soprá-las, porém tenta uma vez, duas... E nada acontece. Tenta 

novamente. Não obtendo sucesso, faz uma reclamação, dizendo que 

aquelas deveriam ser velas mais difíceis de apagar do que as outras – ao 

que Bart responde: “na verdade, compramos velas que apagam mais 

rapidamente do que outras”. Tudo se passa como se as velas pudessem 

efetivamente ser classificadas em um continuum de dificuldade-facilidade 

de serem apagadas. Este absurdo se insere dentro do que seria um 

comentário simples e usual sobre um evento do quotidiano; além disso, há 

a incongruência absurda de Homer se esforçar diversas vezes para apagar 

as velas, sem obter sucesso, velas essas consideradas “mais fáceis” de 

serem apagadas. 
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Dentro dessa mesma linha de pensamento, Schopenhauer (1819) via 

a risada como “simplesmente uma percepção repentina da incongruência 

entre o conceito e os objetos reais que têm alguma relação, e o riso 

propriamente seria a expressão dessa incongruência”.  

 

Assim, aquilo que é esperado, o conceitual, vê-se de fato não 

realizado. É exatamente isso que pensa Kant (1790) sobre o que é o riso, ao 

dizer que a risada é “um sentimento que surge da repentina transformação 

de uma expectativa geradora de tensão, em nada”. E Spencer (1860) 

completará este conceito criando a seguinte regra: essa incongruência só 

provocaria risos se fosse descendente. Ou seja, o humor só se estabelece 

quando um evento que se imaginava (que se percebia) grande, de grande 

importância, acaba se mostrando, de fato, algo sem importância. 

 

Esta incongruência que, para estes autores, gera humor, pertence ao 

campo das sensações, do percebido. Há, por outro lado, um outro fator 

comum a várias teorias, e que se assemelha muito à incongruência, que é a 

ambivalência de sentimentos e emoções vista como provocando uma 

situação de humor. 

 

Esta ambivalência é a vivência de dois sentimentos incompatíveis de 

forma simultânea, daí é produzido o riso, conforme afirma Monro (1951) 

“rimos quando, ao contemplar um objeto ou situação, descobrimos 

emoções opostas lutando, em nós, pela prevalência”. 

 

Os antigos já nos apontavam algo nesse sentido. Assim, Platão, em 

Philebus, relata que Sócrates ensina a Plutarco que o riso emerge da 
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simultaneidade de prazer e dor, que por sua vez seriam resultantes de 

sentimentos de inveja e malícia. 

 

Tanto os autores que falam da incongruência (como os já citados 

Kant, Schopenhauer e Spencer) quanto os que colocam a ambivalência 

como elementos geradores do humor (Monro e Platão), pontuam a 

importância do momento em que se observa as diferenças como principal 

gatilho eliciador do riso. Outros estudiosos, apesar de reconhecerem essas 

situações ou sentimentos incongruentes como geradores do riso, ressaltam 

que o momento gerador de humor é aquele em que essas incongruências, de 

uma hora para outra, se encaixam perfeitamente. Vamos nos deter um 

pouco nesta segunda hipótese. 

 

A clássica cena no episódio em que Bart quer saltar sobre a garganta 

de Springfield nos traz um bom exemplo do momento em que as 

“diferenças”, ou “incongruências”, subitamente se encaixam umas nas 

outras. Homer tenta saltar de um skate e vem ao chão, ficando imobilizado. 

Ao ser resgatado, temos a seguinte situação paradoxal: Homer é conduzido 

a uma maca e erguido por um helicóptero de resgate. Entretanto, conforme 

seu corpo é erguido, a maca começa a balançar-se no ar e sua cabeça bate 

nas rochas durante todo o trajeto. Finalmente Homer é posto numa 

ambulância, que em sua pressa (provavelmente de executar a operação de 

salvamento) acelera – mas bate em uma árvore, tem sua porta traseira 

aberta, e com isso a maca com que Homer estava sendo socorrido sai 

rolando penhasco abaixo. Vemos aqui uma série de eventos ocorrendo 

todos com muita rapidez, encaixando-se um no outro sucessivamente, e nos 

quais a contradição entre o que se pretendia (socorrê-lo) e o que se observa 

efetivamente (acaba novamente em situação de perigo) vai se mostrando a 

cada passo – criando-se assim uma situação de humor que surpreende 
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continuamente e assim trazendo em si a marca do cômico, do riso e do 

humor. 

 

Schiller (1938) complementa nossas observações afirmando que uma 

situação antes ininteligível, quando começa subitamente a tornar-se 

inteligível, torna-se um ingrediente básico na formação de uma situação 

cômica. De acordo com Keith-Spiegel (1972) citando Wallis (1922), o 

entendimento de uma piada deve ser instantâneo, não importando o tempo 

que levou para ser elaborada, mas a piada deve sempre ser entendida 

claramente e completamente, apreciando-se o todo que ela envolve.  

 

Analisando os fatores que levantamos a respeito dos elementos 

deflagradores do humor e do riso e sobre a percepção do humor envolvido 

em uma situação, podemos fazer uma leitura desses fenômenos à luz das 

proposições da Psicologia da Gestalt, e em particular, o conceito de insight. 

 

Maier (1932), que utilizou evidências baseadas na Gestalt para 

explicar a experiência humorística, dizia que, quando algo nos é 

apresentado, ordenamos essas informações de um determinado jeito, 

seguindo uma lógica. Um acontecimento humorístico é aquele que encoraja 

que uma determinada lógica seja seguida, e que ordenemos as informações 

de um jeito, mas, em sua conclusão, mostra uma ordenação de informações 

diferente daquela esperada, prevista.  

 

Para Schiller (1938) as piadas são uma variação da resolução de 

problemas. Ele propõe sua teoria da “dinâmica da dualidade”, dizendo que 

as piadas são análogas às figuras ambíguas da Gestalt, que podem ser vistas 

de dois jeitos diferentes. “O sentimento cômico é uma alegria suscitada por 

uma mudança brusca na configuração de um pensamento padrão de 
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estrutura instável, mostrando o aspecto duplo de um momento em sua 

dualidade dinâmica (p. 234)”. Assim, alguém deixa de estar envergonhado, 

após uma mudança do pensamento padrão ou da lógica empregada até 

então na compreensão da piada. A alegria é resultado do alivio da 

vergonha.  

 

Vemos que Schiller lida com um conceito de alívio, gerado, segundo 

ele, pela compreensão da configuração de uma situação. Isto, então, seria o 

motivo que nos permitiria vivenciar o humor. No episódio “Bombeiros 

Ladrões”, da 18ª temporada da série, Homer torna-se um bombeiro 

voluntário. Em um incêndio, no meio das chamas, Homer e Moe 

perguntam por Apu, porém logo depois vêem um gato dizendo “Apu está 

morto, reencarnei nesse gato”. Ambos ficam impactados, pois tanto a 

situação da morte do amigo quanto sua reencarnação lhes são um tanto 

quanto estranhas, com um tom desagradável. Evidentemente se assustam 

com o acontecido, mas logo em seguida se deparam com Apu surgindo de 

trás de uma parede, rindo da situação criada, e dizendo que os havia 

enganado. Não deixa de ser um alívio para eles este desfecho. 

 

De acordo com Kline (1907), a tensão de um pensamento muitas 

vezes excede a capacidade de pensar controladamente, causando uma onda 

de emoções. Assim, ao sentir alívio, isto provocaria um bem estar, 

provocando risos.  

 

Gregory (1924) via no alívio a base de todo o humor: “alívio não é o 

motivo completo da causa da risada, mas é a sua raiz e plano fundamental 

(...) e nenhuma discussão sobre o riso que ignore o alívio ou faz dele pouco 

caso, pode esperar prosperar”. 
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Vimos até agora explicações sobre como o humor surgiu na 

humanidade (teorias que levam em conta a evolução e o biológico), 

explicações sobre o conteúdo de uma situação para torná-la humorada 

(teorias que trabalham com a questão da superioridade), explicações para o 

momento em que o humor acontece, e por último, elementos necessários 

para se produzir o humor (alívio). Há, agora, um último elemento também 

necessário para se presenciar uma situação de humor, segundo certos 

autores. A surpresa. 

 

Para muitos autores, o elemento surpresa é o que define o surgimento 

de uma situação humorística. Sem o choque, o repentino, não se poderia 

experienciar o humor. Alguns autores trabalham com a surpresa vinda da 

incongruência, já que a junção de duas idéias desconexas pode ser o 

elemento gerador do choque, do inesperado, do surpreendente. Observamos 

tal surpresa vinda da incongruência em uma cena onde Bart e Marge estão 

conversando no quarto do garoto, quando de repente um buraco é feito no 

chão; surge a cabeça de Homer que os olha, dizendo “oh-oh” e some dentro 

do buraco novamente – temos a surpresa originada da incongruência de ver 

alguém subitamente aparecer, vindo de um buraco no chão do quarto, como 

se esta ação fosse corriqueira. 

 

Outra vertente de análise envolve a importância evolucionária do 

elemento surpresa. Segundo Stanley (1898) o elemento surpresa era o mais 

eficaz e, portanto, mais prazeroso método de ataque, na luta pela 

sobrevivência. Assim, o sentimento de prazer foi, com o passar dos tempos, 

sendo ligado a situações de surpresa, quando se trata de provocar surpresa 

no outro. O elemento de surpresa na geração do humor seria, para este 

autor, uma herança das batalhas pela sobrevivência.                       

 



 34

Descartes (1649) fala da necessidade da surpresa para a experiência 

do humor, dizendo que o riso é resultado da combinação de uma alegria 

não muito intensa e o choque. Este ponto de vista, associado à teoria de 

Willmann (1940), de que o humor é o resultado da surpresa mais um 

convite à brincadeira, é a base das teorias que buscam explicar o humor 

pela surpresa. Willmann, entretanto, se aproxima do conceito de “positive 

induction” de Pavlov, para afirmar que no humor há dois estímulos 

opostos, medo (ou alarme) e brincadeira, que produzem a mesma resposta 

‘humor', o que aumenta a força de cada resposta, não apenas consolidando 

a resposta dada. Assim, não apenas estabelece-se a “resposta” humor, como 

esta se torna mais intensa à medida que se é exposto aos estímulos de medo 

e brincadeira concomitantes.  

 

Um último aspecto desta questão é que a importância do elemento 

surpresa pode ser evidenciada pela sua ausência. Ou seja, uma situação 

cômica, ao ser exposta repetidas vezes, acaba por perder a graça (Keith-

Spiegel, 1972). Por mais engraçada que tenha sido uma situação ou evento 

quando inicialmente apreendidos, a tendência a rir tende a decair na 

proporção em que ela se repete e se torna algo previsível, portanto não mais 

surpreendente. 

 

 

4.2.1 CRÍTICAS 

 

Daniel E. Berlyne em seu ensaio no livro The psychology of humor 

(1972), faz crítica às teorias levantadas anteriormente (mostradas aqui neste 

mesmo capítulo). Berlyne diz que tais teorias são estreitas e insuficientes, e 

que, apesar de contemplarem determinadas piadas e situações citadas pelos 
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respectivos autores, falham em abarcar âmbitos importantes desse vasto 

universo que é o do humor.   

 

Completando a crítica, Berlyne (1972) considera a necessidade de 

uma teoria que seja compreensiva, cobrindo todos os aspectos do humor, 

mas, em contraposição, que seja específica o suficiente para não abranger 

nada mais – como outros fenômenos psicológicos e campos de 

conhecimento, como arte e jogos.  Tal proposição nos parece um tanto 

quanto paradoxal, e neste sentido tão risível quanto o é seu objeto de 

estudo. Há mesmo a necessidade de se fechar uma teoria explicativa sobre 

o humor? Não seria isso uma terrível e contraproducente “psicologização” 

deste fenômeno? Para refletir sobre isso, o melhor é lembrar a frase de 

Armstrong (1928), citado por Keith-Spiegel (1972), que diz que, os 

letrados e filósofos empregaram na questão da risada suas mais sérias 

considerações, retirando todo o brilhantismo e subjetividade do humor, 

dando a ele toda a secura descolorida da ciência e filosofia, e assim “os 

mais fervorosos analistas do riso acabaram, eles mesmos tornando-se 

risíveis”.   

 

No entanto, em sua crítica, Berlyne propõe algo mais do que uma 

teoria que busca isolar o humor em si mesmo, delimitando todo seu 

significado. O autor se ampara em um outro problema, já citado neste 

capítulo, que é a falta de consenso com relação ao conceito do humor. Mais 

do que não ter uma teoria completa explicativa que abarque tudo que diz 

respeito ao humor, o próprio conceito carece de pontos em comum, que 

garantam que duas pessoas saibam que estão falando do mesmo assunto 

quando se referirem a ele. Na tentativa de resolver este problema, Berlyne 

faz uma caracterização dos pontos que seriam comuns ao humor (ou seja, 

qualquer aspecto de uma experiência que poderia dizer-se humorada).  
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Faremos, então, uma desconstrução dos aspectos característicos do 

humor, sem tentar, é claro, classificá-lo. 

 

Prazer. 

O humor sempre irá causar prazer (entretenimento, diversão). Não há 

dúvidas quanto se algo é humorístico ou não. Se uma situação trouxer 

sofrimento certamente não é humorada, e sim dramática, ou mesmo se uma 

situação provocar indiferença, não pode ser considerada humorada.  

 

Subjetividade. 

Uma mesma situação pode ser considerada humorada para um e não 

para outro. No episódio Milagre de Natal, por exemplo, Homer cai do 

telhado e fica pendurado pela perna, nas lâmpadas de natal. Enquanto isso, 

os filhos riem dele. Fica claro que, para esta mesma situação, as crianças 

que estão olhando são entretidas e sentem prazer, mas, para Homer, que 

viveu a situação, esta não foi nada divertida e prazerosa. Homer não 

experimentou humor com essa situação, mas as crianças sim. 

 

Tempo. 

Seja qual for o processo que produz o humor, este acontece de forma 

abrupta e acaba em poucos segundos. Pode haver um prelúdio antes do 

momento chave gerador de humor. O prelúdio pode até ser apreciável, mas 

o momento que produz a sensação de prazer típica do humor acontece em 

poucos segundos. 

 

Eventos. 

Embora Berlyne afirme mais de uma vez que o humor se dá dentro 

de um contexto “recortado” da vida, que deveria ser vivida de forma séria, 



 37

há quem discorde seriamente deste ponto. É verdade, no entanto, que a 

situação de risada, aquele acontecimento que permite a alguém viver o 

humor, é único e focado, mas afirmar que a vida precisa ser vivida de 

forma séria é excessivo. De fato, McDougall (1922) acreditava que o 

humor é bem vindo e até mesmo procurado quando alguém está triste, já 

que causaria alivio, mesmo que momentâneo. 

 

Assim, podemos fazer um resumo, que facilitará nossa compreensão. 

O que é o humor? O humor é um fenômeno que traz prazer, não 

necessariamente é compartilhado por todos que presenciam a mesma cena 

geradora, e acontece de forma instantânea, em um evento focado, 

contextualizado e único.  

 

Para além dessas atribuições categoriais, que buscam uma definição 

“real” do humor, ao considerarmos um enfoque fenomenológico, devemos 

dizer que o humor é um conceito que só pode ser compreendido pela 

relação que se estabelece com ele, ou seja, apenas ao entrar em contato com 

o humor, pode-se conhecer o humor verdadeiramente.  

 

Isto resolve alguma coisa? Veremos como o humor é considerado no 

âmbito social. 

 

 

4.3 ASPECTOS SOCIAIS DO HUMOR. 

 

De forma geral, a sociologia, com o passar dos anos, criou áreas de 

conhecimento e pesquisa especializadas, como sociologia da educação, da 

religião, artes, etc. No entanto, uma sociologia do humor não é algo que 

pode ser considerado como existente. Isto porque não existe uma corrente 
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da sociologia que estude de forma metódica as relações humanas tendo em 

vista a questão do humor como base.  

 

Alguns autores, porém, realizaram estudos que consideravam a 

importância do humor, e buscaram teorizar sobre sua importância. 

Martineau (1972) nos diz que o humor ocorre em praticamente todos os 

tipos de interações humanas, podendo ser analisado quanto à forma como 

influencia cada interação e como proporciona que novas relações surjam.  

 

De acordo com Martineau (1972) o primeiro pesquisador vindo do 

campo da sociologia que tratou do humor foi Obrdlik (1942). Este trabalho 

surgiu de uma vivência pessoal do autor na Tchecoslováquia, durante a 

ocupação nazista. Trata da questão do humor no sentido de influenciar os 

papéis sociais dos indivíduos – no caso, tanto os tchecos quanto os nazistas, 

bem como da influência do humor na relação entre os dois grupos. O autor 

concluiu que o humor apresentava efeitos positivos e negativos. Para os 

oprimidos, dominados, serviu como unificador do grupo, passando apoio 

moral e esperança. Do ponto de vista negativo, o humor serviu para a 

desintegração das forças ocupantes, justamente o alvo daquele humor. 

 

Obrdlik (1942) foi, segundo Martineau (1972), o primeiro estudioso 

nos Estados Unidos a reconhecer o humor como um fenômeno social, 

originado de interações sociais e tendo funções sociais explícitas. Foi a 

partir deste estudo que se iniciaram investigações sociológicas sobre a 

questão. 

 

Uma outra contribuição da mesma época, de Radcliffe-Brown (1940, 

1949), apresenta o humor como um problema a ser abordado pela 

sociologia. Seu ponto de observação é o de que, numa relação social entre 
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duas pessoas, a uma delas acaba sendo permitido fazer piadas ou contar 

anedotas sobre a outra, que por sua vez não pode se sentir ofendida. Assim, 

tem-se uma relação de superioridade-inferioridade permeando relações 

aparentemente amistosas entre indivíduos. 

 

Posteriormente Hammond (1964), ao fazer uma revisão da teoria de 

Radcliffe-Brown (citado anteriormente), desenvolve o tema do humor, 

considerando-o em dois âmbitos opostos: o humor como um mecanismo 

social alternativo a uma rejeição explícita de uma pessoa pela outra; e o 

humor como uma atitude de extremo respeito entre os indivíduos.  Aqui, o 

papel do humor é visto como mecanismo de regulação dos conflitos 

presentes nas interações sociais e como uma das formas de se resolver 

hostilidades dentro de uma estrutura familiar ou sistemas grupais em geral.  

 

Klapp (1950) também analisa o humor no contexto de uma estrutura 

social. Assinala que a pessoa tida como “o bobo” tem uma participação 

importante e necessária na sociedade; mais do que isso tem um papel 

definido e pautado em necessidades do contexto social: “o bobo representa 

valores que são rejeitados pelo grupo: causas que estão perdidas, 

incompetência, falhas e fiascos” (Klapp, 1950). A posição do bobo é assim 

validada, servindo como bode-expiatório, mas revestido de um caráter 

humorístico. O bobo tem, então, um aval para agir de forma fora do padrão 

grupal, violando os valores comuns do grupo, servindo como mecanismo 

de controle, por meio de um “mau exemplo”.  

 

O personagem Homer exemplifica bem de que forma estar na 

posição de “bobo” lhe permite violar a expectativa social, alem de servir 

como o “mau exemplo” social:  
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“Sabem, crianças, meus professores disseram que eu nunca 

conseguiria nada. Até a semana passada eles haviam acertado, mas agora 

eu cheguei a perfeição” (Homer Simpson, episódio Um Amor de Pai, 11ª 

temporada).  

 

Martineau (1972) afirma que, de um ponto de vista sociológico, o 

humor pode ser visto como “lubrificante” ou “abrasivo” das interações 

sociais, em especial nas situações cotidianas, que são a base da ordem 

social, tornando a vida em sociedade possível. 

 

“Cala a boca, Flanders!” (Homer Simpson, em um bordão repetido 

várias vezes na série, falando com seu vizinho). 6 

 

O humor lubrificante funciona como um óleo de máquina, iniciando 

as interações sociais e mantendo-as operando livremente e suavemente. Já 

o humor abrasivo, ao invés de servir como esse óleo que mantém a 

maquina funcionando, joga areia no maquinário, causando atrito 

interpessoal e abalo na comunicação.  

 

Richard Stephenson (1951), citado por Martineau (1972), explorou 

essa questão do humor como conflito e controle social. O humor 

conflituoso seria aquele expressado pela ironia, sátira, sarcasmo, caricatura 

paródia e similares. O humor poderia ser utilizado como arma de conflito, 

segundo o autor, por guardar malícia e permitir a expressão da agressão, 

sem as conseqüências sofridas com outros comportamentos igualmente 

agressivos e maliciosos. O humor como controle social, no entanto, é uma 

forma de expressão de aprovação ou desaprovação de ações sociais, 

                                            
6 Vemos aqui que Homer tem a possibilidade de criticar Flanders, conferindo leveza e retirando a 
agressividade de seu comentário. 
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expressão de sentimentos grupais comuns, alivio de situações embaraçosas 

ou tensas. 

 

O episódio a seguir traz luz sobre esse ponto de vista. Ao ganhar uma 

moto Harley-Davidson, Homer, apesar de empolgado com a novidade, não 

se dispõe a andar com o veículo. Surpreendido, Bart quer saber o porquê de 

tal atitude, e ao mesmo tempo jura que não rirá de Homer caso este lhe 

relate  o motivo. Homer então acaba confessando que na verdade não sabe 

andar de moto - provocando com essa resposta uma sessão interminável de 

risos por parte de seu filho Bart. A tensão envolvida em uma situação de 

desconforto, em que Homer não atende a expectativas sociais do grupo – 

saber andar de modo – é quebrada pela forma humorística com que é 

tratado esse problema. A reação de riso de Bart é de perceber esse fato, mas 

sem fazer uma crítica direta, e ao mesmo tempo divertindo-se e entretendo-

se com a situação. 

 

Middleton and Moland (1959) perceberam que os estudos sociais 

relativos ao humor focavam seus esforços principalmente nos conflitos 

intergrupais e nos controles intragrupais, negligenciando o que há de mais 

amplamente divulgado e popular no humor – ou seja, falhando em 

reconhecer importante função do humor: a de criação e renovação do senso 

de solidariedade e intimidade dentro do grupo.  

 

Uma última função social do humor apontada por alguns 

pesquisadores e muito bem estruturada no pensamento de Emerson (1969) 

é a possibilidade de comunicação social. Emerson descreveu uma 

“negociação” que acontece entre as partes envolvidas em uma conversa 

através do humor. O humor seria, portanto, excelente canal através do qual 

se poderia entrar em assuntos sérios ou mesmo tabus sociais. É como se os 
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indivíduos se permitissem pairar simultaneamente entre duas dimensões: a 

do real, grave, e, em paralelo, a do imaginário e do lúdico. Essa transição 

flexível entre esses dois “mundos” possibilita o acesso ao primeiro (grave) 

via o segundo (lúdico), possibilitando a abertura de um canal de 

comunicação mais livre. 
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5. SER-HOMER-NO-MUNDO 

 

Conhecemos Homer Simpson como um homem de 36 anos de idade, 

morador de uma modesta casa suburbana no número 742 da Everygreen 

Terrace, em Springfield. Casado, pai de três filhos, Homer também é 

conhecido como “um dos esquenta cadeiras do setor 7G” (Waylon 

Smithers), ou, como o seu cargo menciona, Inspetor chefe de segurança do 

setor 7G, da Usina Nuclear de Springfield. Quando não está deitado no 

sofá, vendo programas de televisão, tais como “quando os edifícios dizem 

não” e “de olho em Springfield”, nem está fingindo trabalhar em sua sala, 

na Usina Nuclear, Homer pode ser visto no Moe’s, ou Bar do Moe, onde 

permanece constantemente bebendo em companhia dos amigos, Barney, 

Carl e Lenny, e vendo lutas de boxe na televisão.  

 

Partindo destas informações, podemos ir construindo um pouco a 

imagem deste personagem, descrevendo-o. Descreve-lo tem como objetivo 

esclarecer o modo de ser segundo o qual Homer está inserido no mundo. 

Isto porque a constituição ontológica que designamos ser-no-mundo é base 

para as determinações do ser do dasein. Como nos diz Heidegger, “o ser-

no-mundo é, sem duvida, uma constituição necessária e a priori do dasein” 

(1927). Ser-no-mundo é sempre ter seu ser em jogo. Assim, descrevendo o 

modo de ser de Homer no mundo, vamos compreendendo como é para o 

dasein Homer ter seu ser em jogo, inserido neste mundo de Springfield: Os 

Simpsons. 

 

Mas, o que é ser-no-mundo? Ser-em um mundo não nos diz sobre a 

espacialidade de algo que está dentro de, ou sobre algo. Não nos diz sobre 

Homer Simpson ser um morador da cidade de Springfield, ou sobre ele 

estar deitado no sofá, ou dentro do bar do Moe. Ser-em um mundo é ter seu 
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ser inserido em um mundo de significações compartilhadas. Mais do que 

morar em Springfield, Ser-em um mundo nos faz pensar o modo como 

Homer ocupa essa cidade, sua freqüência ao bar do Moe, a relação que 

estabelece com a cerveja Duff, como bebe com os amigos, as horas que 

passa longe da família, as conversas vividas com os freqüentadores do 

Moe’s, etc. Heidegger nos diz7 que “em” significa morar, habitar, 

determinar. Assim, Ser-em é o próprio ser do dasein. Significa morar junto 

a, ser familiar com. Ou seja, Ser-em um mundo, é morar junto neste 

mundo, é ser familiar com este mundo. “Ser-Homer-em” é uma forma 

impulsiva, preguiçosa, amorosa e desastrada de estar em casa, no trabalho, 

ou na rua, com sua família e amigos, uma forma única de habitar este 

espaço. Pode-se dizer que é o existencial do ser-em que permite ao dasein 

tocar e ser tocado.  

 

“Cartas de amor sensíveis são a minha especialidade, escreve aí: 

Querida, bem vinda à cidade dos rejeitados; população: você” (Homer 

Simpson, ep. Bart, o amante, 3ª temp). 

 

O dasein é-em-um-mundo e “mundo” é um caráter do próprio 

dasein. Como nos diz Jardim (2003), o dasein está inserido em um mundo 

de significações compartilhadas que abarca as possibilidades de ser. Assim, 

podemos dizer que Homer Simpson não faria sentido fora de Os Simpsons, 

e, assim como para compreender qualquer pessoa é necessário que se tenha 

como fundamental o ponto de vista do mundo dessa pessoa, não se pode 

falar de Homer ou do humor que o cerca retirando-o deste mundo 

simpsoniano. Isto porque o dasein se constitui, fundamentalmente, como 

ser-no-mundo, pois suas características são modos possíveis de ser, ou seja, 

a essência do dasein é a existência.  
                                            
7 Cf. Martin Heidegger, Ser e Tempo, p. 92. 
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E como é a existência de Homer Simpson? Através dos anos, todos 

que assistem aos Simpsons podem identificar Homer como um preguiçoso, 

um marido amoroso e relapso, um pai cuidadoso e relapso, um beberrão ou 

alguém com problemas de alcoolismo, alguém tranqüilo e nervoso, um 

impulsivo ou até mesmo um burro. Homer não se resume a algum 

estereótipo, muito menos é um personagem plano, que nada nos diz. Homer 

nos toca, por fazer sentido em nosso mundo. Como colocou Raja Halwani 

em uma nota de seu artigo em Simpsons e a Filosofia, “também podemos 

admirá-lo porque vemos nele um sentido exagerado daquilo que somos”.  

 

Mas ser preguiçoso, relapso, amoroso, impulsivo ou beberrão, não 

fariam sentido por si só, se estes modos de ser não estivessem relacionados 

a um mundo próprio de Homer Simpson. É em relação à sua família que o 

vemos de forma amorosa, em relação ao seu trabalho que o vemos 

preguiçoso e relapso, em relação à cerveja que o vemos como beberrão etc. 

 

“Eu nunca me desculpo, Lisa. Desculpe, mas é assim que eu sou.” 

(Homer Simpson, ep. Homer contra os lixeiros). 

 

Podemos então dizer que ser-no-mundo é ser-aí-junto às “coisas”, é 

se relacionar com os outros. Ser-em um mundo é se relacionar com esse 

mundo no modo da ocupação. “Ser-com os outros é constituinte do ser-no-

mundo e significa que ser-aí é sempre ser relativamente ao outro” (Jardim, 

2003). Como dito anteriormente, Homer Simpson é amoroso, pois é 

amoroso com a esposa, preguiçoso, pois é preguiçoso no trabalho, relapso 

com as responsabilidades, etc. 

 



 46

Assim, como o dasein está sempre junto às “coisas”, está também 

sempre com os outros. O dasein, originalmente, já é ser-com os outros. 

“Ser-em é ser-com os outros” (Heidegger, 1927). 

 

Sendo-no-mundo pela preguiça, impulsividade, ou raiva, parece aos 

fãs de Simpsons que, em certa medida, todos os atos ou falas de Homer 

acabam por gerar risadas ou situações absurdas e engraçadas. Não importa 

a maneira como age, ou o que fala, Homer Simpson acaba sempre se 

relacionando com as “coisas” (os outros, os entes do mundo circundante, 

ou com ele mesmo) de forma humorada, provocando risos, e fazendo 

comédia. 

 

“Muito bem, cérebro, você não gosta de mim e eu não gosto de você. 

Vamos logo acabar com isso e eu vou poder voltar a matá-lo com cerveja”.  

(Homer Simpson, ep. A Barreira, 4ª temp.).  

 

E o que deste humor simpsoniano nos diz respeito? O modo de ser de 

Homer reflete em alguma medida a nós mesmos? Podemos ser-no-mundo 

através do humor e com humor?  

 

 

5.1 SER-NO-MUNDO e HUMOR 

 

Pode-se observar facilmente em Os Simpsons um humor bem 

peculiar, que transita entre o irônico, o cômico e o jocoso. É importante 

olharmos para esse humor tão próprio, na tentativa de identificar o que há 

de nosso nesta existência. 
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Em um episódio em que Homer está fugindo da Receita Federal, ele 

acaba por nocautear dois agentes do FBI. Ao invés de ir embora 

imediatamente, Homer se detem para colocar a mão de um dos agentes 

sobre a bunda do outro, rindo com sua travessura. (episódio Um negócio de 

trilhões, 9ª temporada). 

 

Em outro episódio, Homer manda um cartão postal para sua esposa. 

No cartão, a foto de uma linda mulher de biquíni, e os dizeres “quem dera 

você fosse ela” (episódio Homer caminhoneiro, 10ª temporada). 

 

Os próprios risos dos personagens dizem muito dos nossos risos. No 

episódio da 2ª temporada, Comichão, Coçadinha e Marge, Marge se 

espanta com um desenho animado na televisão, e pergunta que tipo de ser 

humano poderia achar aquilo divertido. Logo em seguida, encontra Homer 

rindo do desenho. 

 

Esta ironia misturada com o lado ingênuo nos chama, nos encanta. 

Através deste humor peculiar, a série aborda temas importantes como sexo, 

racismo, políticas públicas e meio ambiente, temas que nos dizem respeito, 

bem como o próprio humor, linguagem escolhida para trabalhar os temas. 

Mas esta ironia seria puro cinismo, se a série, como ressalta Carl Matheson 

(2004) não ironizasse o próprio cinismo. 

 

“O que está acontecendo comigo? Ainda tem comida aqui e eu não 

quero comer. Eu me tornei aquilo que sempre detestei” (Homer, chorando, 

no episódio Homer Caminhoneiro, 10ª temporada). 

 

E porque o uso da ironia é tão importante e chamativo? “Porque o 

ser humano não pode viver eternamente o cúmulo do sério, é necessário 
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que ele adquira a consciência do sério, mas do sério que se define em 

relação à alegria sempre que possível” (Ramos, 1996). 

 

Vemos que este humor dos Simpsons não paira no ar como algo 

estranho, ao contrário, nos diz muito, nos toca. Esta familiaridade não é 

casual, é, antes, uma dica de que o modo de ser no mundo de Homer não é 

absurdo, estereotipado, ou discrepante. O modo de ser de Homer reflete em 

certa medida (para alguns mais, outros menos) o nosso próprio modo de ser 

no mundo, a maneira como nos encontramos, como estamos junto as 

coisas, como estamos com os outros. 

 

[No posto de correios, tentando recuperar um pacote que enviou a seu 

chefe]. 

HOMER: Olá, meu nome é Sr. Burns. Eu acho que tem uma carta aí para 

mim. 

FUNCIONÁRIO: Sr. Burns, qual seu primeiro nome? 

HOMER: Eu não sei. (ep. Dívida de Sangue, 2ª temporada). 

 

 

Heidegger considera fundamental o existencial do encontrar-se 

(befindlichkeit), a disposição. Escolhemos especificamente o modo de ser 

do encontrar-se, da disposição, para falar sobre ser-com os outros através 

do humor, pois “O que indicamos ontologicamente com o termo disposição 

é, onticamente, o mais conhecido e cotidiano, a saber, humor, o estado de 

humor.” (M. Heidegger, 1927) 8. 

                                            
8 É importante ressaltar que Humor, no sentido impetrado por Heidegger, não quer dizer especificamente 
o humor “humorístico”, considerado neste trabalho. “Humor” foi a palavra escolhida por Maria Sá 
Schuback na tradução do termo “Stimmung” por ser a palavra que mais se aproxima do significado 
original, que designa “vários modos de sentir-se, relacionar-se e todos os sentimentos, emoções e afetos”. 
Tal designação, no entanto, abrange também o “humor” da forma como é tratado e definido neste 
trabalho. O humor “humorístico” é uma forma de sentir-se e relacionar-se com os outros, alem de 
exprimir sentimentos e afetos. 
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O encontrar-se, a afinação, a maneira como nós nos dispomos, dizem 

respeito ao estar-com os outros, ao modo de se relacionar. O encontrar-se 

modula a ocupação e a preocupação do homem. É pelo encontrar-se que 

acessamos o modo como o dasein se encontra frente ao mundo, como o 

dasein é tocado pelo mundo, como se comunica com o mundo.  

 

F. C. Miller (1967) fala do humor como um meio muito útil de 

comunicação: “O humor pode comunicar o que seria difícil de dizer de 

qualquer outro jeito. Através do humor, o contato humano, sempre 

problemático, torna-se menos frágil”. Da mesma forma, como citado no 

capítulo anterior, Emerson (1969) fala do humor como forma de 

comunicação social, através do qual seria possível falar de assuntos 

delicados e tabus sociais. 

 

Exemplificando isso, temos o episódio onde Homer diz para sua 

esposa e filho: "vou ser que nem Krusty e dizer a verdade nua e crua. 

Marge, você está engordando dos lados. Você também Bart." Marge 

replica: "Você é o mais gordo aqui" e Homer: "você não precisa dizer a 

verdade como ela é, Marge", diz, triste. 

 

Mais do que comunicação, o humor diz respeito ao ser do dasein. “O 

fato de os humores poderem se deteriorar e transformar diz somente que o 

dasein já está sempre de humor.” (M. Heidegger, 1927). Assim, o modo de 

ser da disposição, como abertura de mundo ao ser do dasein se dá pelo 

humor, e não apenas Homer Simpson acontece em um modo de ser 

humorado, mas todos os humanos. 

 

 



 50

SEGUNDA PARTE: PSICOLOGIA E HUMOR 

 

 

6. PSICOTERAPIA FENOMENOLÓGICA E HUMOR 

 

Não são raros os momentos de referência à psicologia em Os 

Simpsons. Talvez o mais significativo deles apareça no episódio “Acorde 

Camponês” (18ª temporada) quando Bart, dez anos, é encaminhado a uma 

psicóloga por sua escola. Logo que chega ao consultório, o garoto, em tom 

de desafio, diz que já havia feito todos os testes, e que ela poderia desistir 

dele. A psicóloga sugere algo diferente, um jogo de vídeo-game. Bart, 

então, ri, dizendo que ela iria propor algum jogo educativo, e se surpreende 

ao saber que a psicóloga possui a última edição de um jogo violento de 

atropelamentos “death kill city II: death kill stories” (uma alusão ao jogo 

GTA). 

 

Vemos, nesse exemplo, uma preocupação da terapeuta em falar a 

mesma linguagem que seu paciente. Ao abandonar jogos educativos, testes 

e interações pré-concebidas para uma criança, a terapeuta permite que seu 

paciente se mostre, compreendendo-o a partir do ponto de vista do próprio 

paciente. A psicóloga brasileira Ida Cardinalli (2000), indo nesta direção, 

afirma que “O compreender fenomenológico permite que aquilo que se 

mostra seja visto a partir de si, isto é, através da maneira própria pelo 

qual se mostra”. 

 

Com esta abordagem, a terapeuta de Bart consegue, aos poucos, 

acessar o garoto, até que, finalmente, Bart entra em contato com conteúdos 

importantes, re-significando-os. Bilê Sapienza (2004), psicóloga e 

pesquisadora, em seu livro Conversa Sobre Terapia, define terapia como 
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“oportunidade de o paciente poder olhar, de novo, para o que foi vivido e 

passou – ou não passou – para o que é vivido agora, e autenticar tudo 

como sendo dele, como sendo ele”.  

 

A psicoterapia fenomenológica, mais especificamente, a 

Daseinsanalyse, da qual nos fala Cardinalli (2000), “revela sua 

especificidade ao priorizar o entendimento do paciente a partir dele 

mesmo na maneira como ele vive: Deste modo, não apresenta proposições 

teóricas explicativas e caráter causal sobre o desenvolvimento sadio ou 

patológico no existir humano e, também, não descreve técnicas 

psicoterápicas enquanto práticas gerais do agir psicoterápico”.  

 

“Ele acaba de dizer que odeia os pais. Sabe o que isso significa? 

Que está curado!” (de um psiquiatra que cuida de Ned Flanders para seu 

assistente, no episodio Furacão Ned). 

 

A essa fala, podemos juntar o questionamento sobre o que pode 

acontecer quando o terapeuta não está respeitando o modo de existir no 

mundo do paciente, mas se preocupando com técnicas ou pré-concepções 

teóricas sobre o homem.  

 

Por isso, é importante ter, na clínica fenomenológica, a abertura para 

que o paciente possa dirigir um olhar diferente para a própria existência, 

reformulando significados. E isto, como ressalta Sapienza (2004), é 

atingido pela postura do psicólogo, postura esta caracterizada pelo respeito 

ao paciente, ao contexto da sessão, ao segredo profissional. Na clinica, 

então, o terapeuta vai, junto ao paciente, buscando a verdade própria e 

única daquele que procurou a terapia. Isto é respeito ao paciente e à pessoa 

que ele é. 
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E o que fazer para proporcionar ao paciente esse espaço que lhe 

possibilite olhar para a própria vida? Como ajudar o paciente nesse 

caminho tortuoso e muitas vezes doloroso? Sapienza (2004) nos fala da 

crise dos valores, na área dos significados que dizem respeito ao existir 

humano. “As pessoas pensam cada vez menos nisso e, quando querem ou 

precisam pensar, não encontram a hora, o lugar; às vezes, já não 

encontram nem mais a linguagem que facilitaria esse pensar.” (B. 

Sapienza, 2004). 

 

Assim, podemos sugerir, em um primeiro momento, que para 

auxiliar o paciente nessa busca, devemos proporcionar uma forma de 

comunicação que favoreça o pensar sobre si mesmo.  

 

E que linguagem seria mais indicada do que aquela que permitisse 

tocar nos assuntos mais delicados, sem deixar marcas piores do que os 

próprios assuntos tocados? Ao acessar o paciente neste caminhar junto, que 

o terapeuta trilha, trilha um caminho perigoso, arriscado. O terapeuta não 

pode julgar, nem generalizar, muito menos banalizar assuntos sérios 

trazidos pelo paciente. Há que haver todo um cuidado na fala terapêutica. 

João Augusto Pompéia nos diz que “Terapia é pró-cura, isto é, terapia é 

para cuidar”. Cuidado é respeito, o respeito já falado anteriormente, pelo 

paciente e pela sessão.  

 

Se, como falamos no capítulo anterior, o humor é algo tão familiar ao 

existir humano, se o humor é a própria abertura de ser-no-mundo do 

dasein, não seria o humor uma via importante e considerável de acesso ao 

paciente na clínica? Não seria o uso do humor uma forma de linguagem 

que cuida do paciente? 
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O humor mostra a condição do peso de ser do dasein. “No mau 

humor, o ser do aí se mostra como peso. (...) também o humor exacerbado 

pode aliviar o peso revelado pelo ser; mesmo essa possibilidade de humor 

revela, embora como alívio, o caráter de peso do dasein.” (Heidegger, 

1927).  

 

Algumas perguntas surgem, no entanto, ao se falar em algo 

aparentemente tão estranho9 à clinica quanto o humor. Primeiro, se o 

paciente traz sempre uma compreensão humorada de suas vivências, não 

podemos imaginar que, ao invés de terapêutico, o espaço clínico estaria 

servindo para outra finalidade? O espaço clínico não é destinado apenas ao 

que é sério, e à densidade da vida do paciente? Além disso, ao usar o 

humor, não se corre o risco de aliviar o peso de um sofrimento que deveria 

ser apropriado em sua magnitude? Por fim, o humor não poderia acabar por 

banalizar o paciente, e até mesmo o ofender, caso seja usado pelo 

terapeuta? 

 

Já discorremos sobre esse espaço da clínica e o cuidado dedicado 

pelo terapeuta, onde a prioridade é o paciente.  A compreensão do terapeuta 

sobre quem é o paciente parte do próprio paciente. Neste sentido, não 

caberia ao terapeuta fenomenológico dizer o que deve ou não ser trazido 

para a terapia, ou definir o que é ou não importante para aquele paciente. 

“Todos os sentimentos têm o direito de freqüentar a sessão” (B. Sapienza, 

2004).  

 

                                            
9 A palavra “estranho” é usada aqui como oposto a “familiar” e “apropriado”. 
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Ao definir o que é terapia, Sapienza (2004) ressalta a etimologia da 

palavra terapia, originada do grego therapeúein, que significa servir, 

honrar, assistir, cuidar, tratar.  

 

Com isso, podemos dizer que, se o paciente nos traz sua história 

pincelando-a com toques de humor, revelando-a ou revivendo momentos 

sob um prisma humorístico, não cabe ao terapeuta imprimir um tom de 

sofrimento ou sobriedade por partir do princípio de que só vivendo a 

escuridão é que alguém é capaz de encontrar luz. Ao contrário, o humor é 

uma linguagem que permite que o acesso a conteúdos doloridos e 

traumáticos se dê em uma perspectiva acima de tudo diferente, não 

invasiva; mas é um olhar que compreende a dor e respeita o sofrimento e 

sua seriedade, sem descontextualizá-lo, mas tornando-o mais tolerável, 

mais móvel e mutável. É assim, uma possibilidade de um novo olhar para o 

que foi vivido. Apoiamo-nos novamente em Sapienza (2004), que vê na 

terapia oportunidade de permitir que o paciente olhe de novo para o que foi 

vivido e autentique tudo como sendo dele. E para isto, usar caminhos 

novos, nunca trilhados, mudar a direção, é uma abertura. “Poder ir a outra 

direção quer dizer: mudar a direção do olhar, poder ver outros 

significados nos fatos” (B. Sapienza, 2004). 

 

Podemos deste modo, responder à próxima pergunta. Ao usar o 

humor como uma forma de linguagem para acessar o paciente, o terapeuta 

não busca alívio imediato de um sofrimento, colocando de lado a 

apropriação da vivência. Em outras palavras, uso terapêutico do humor não 

visa, em hipótese alguma, a desapropriação do que é mais caro ao paciente: 

sua existência. Não busca generalizar seus problemas ou faze-lo esquecer 

das dificuldades da vida, sorrindo, como se tudo estivesse bem. Ao 

contrário, o uso do humor é uma ferramenta para pavimentar o caminho 
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trilhado na relação de confiança que se estabelece entre terapeuta e 

paciente, em busca daquela verdade única, que se pretende na terapia.  

 

Mas, diante disso, temos a última questão a resolver, que se refere a 

uma possível banalização do sofrimento resultante do uso do humor no 

contexto terapêutico: Ao utilizar-se do humor, na tentativa de caminhar 

com o paciente, de acessá-lo, e de obter uma maneira menos dolorosa e 

sofrida para isso, o terapeuta não poderia acabar banalizando a história do 

paciente, e até mesmo ofende-lo? 

 

Deve-se lembrar, antes de qualquer coisa, que, ao trabalhar sob uma 

perspectiva fenomenológica, não se busca explicar, muito menos enquadrar 

a existência em teorias ou pré-concepções. O uso indiscriminado de 

ferramentas terapêuticas, ou a simples idéia de enquadrar os pacientes em 

uma teoria pré-concebida, não se encaixa na proposta básica 

fenomenológica, já descrita por Cardinalli (2000) neste mesmo capítulo, de 

que o atendimento fenomenológico prioriza o entendimento do paciente a 

partir dele mesmo, na maneira como ele vive.  

 

No quarto episódio da série de Os Simpsons, “Problemas em casa”, 

Homer procura uma terapia familiar com um psicólogo nada ortodoxo que 

trabalha com uma espécie de terapia de choque. Todos sentam em cadeiras 

especiais do consultório, onde são ligados a eletrodos. Junto de cada 

cadeira, uma placa com quatro botões repousa na frente dos pacientes. 

Desse modo, cada membro da família poderia receber choques, bem como 

dar choques nos demais. Dr. Marvin Monroe, o psicólogo responsável, mal 

começa a explicar as regras e todos já iniciam uma saraivada de choques 

dados uns nos outros, com tal ímpeto que acabam por gerar uma queda de 

energia na cidade inteira. 
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Claramente, esta técnica, na qual aquele psicólogo acreditava tanto, 

não deu certo com a família de Homer. Seria sua família tão absurda e fora 

do “normal” ou apenas a porta-voz de uma falha na escolha da abordagem 

ou da técnica? O problema, neste caso, seria a falta de atenção para com a 

existência dos membros da família, com o que cada um, e a família como 

um todo, tem de único e singular. A falta é com esse comprometimento de 

entender o dasein a partir de si mesmo, de ter uma sessão terapêutica 

construída com o paciente, sem se prescrever técnicas psicoterápicas gerais. 

 

Assim, tomamos o cuidado de ressaltar que a inserção do humor 

como elemento terapêutico também não é uma prescrição geral. Antes 

disso, é uma sugestão para que, no acesso e no caminhar terapêutico junto 

ao paciente, se lance um olhar para outros caminhos que não se restrinjam 

somente ao que é sóbrio, sério e sofrido, mas possa abranger também o riso 

e o risível, o cômico e o tragicômico, o humor e o humorístico.  

 

Com isso, temos material para responder a última pergunta 

formulada. A utilização do humor pelo terapeuta como meio de acesso ao 

paciente e facilitador terapêutico se daria junto com o paciente, seria 

construída tal qual qualquer outra ferramenta utilizada na terapia 

fenomenológica. Haveria sempre um sentido, um olhar cuidadoso para com 

o paciente. O respeito, colocado como fundamental por Bilê Sapienza 

(2004) tanto pelo paciente quanto pelo contexto da terapia, seria, e será 

sempre colocado em um primeiro plano. O que não retira a importância do 

poder trans-forma-dor do humor que, em última análise, é a mensagem que 

emerge de nosso trabalho. 
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