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buscá-lo em um lugar preciso fora de toda li-
teralidade, quando mais de uma vez lhe ocorre 
que o humor é o único meio no qual o Supe-
rego se permite dizer ao sujeito, palavra mais, 
palavra menos, que a vida pode ser parecida a 
uma brincadeira de crianças, sem a esmaga-
dora carga do Eu Ideal.

Por isto, é preciso levar em consideração a 
multiplicidade de semblantes que podem se mos-
trar descartando a esmagadora rigidez caraterial. 
Essa que (e me permito um toque de humor) fez 
com que os dinossauros fossem tão pesados que 
só lhes restou o destino de ser petróleo. 

Nos termos freudianos, ainda que nunca ti-
vesse sido dito assim, há uma frase que é a opera-
tória do humor: “Não é para tanto”. E sem deses-
timar, cortar o mal pela raiz. Deixemos de lado 
qualquer controvérsia sobre o que é a raiz para 
pôr em primeiro plano a questão do corte. 

Como ocorreu a um jovem que supunha 
que sua vida devia obedecer a certos cânones 
do romanticismo: deveria viver com desolação 
a vida cotidiana, já que ele supunha que isso 
poderia ser fascinante para o legado materno 
que tinha recebido. “Faltaria a você colocar 
pó de arroz na face para que esteja tão pálida1 
como a que você conta”. Um silêncio e uma gar-
galhada imprevista foram o sinal de que algo 
tinha acertado no alvo. Algo a ver com o saber 
fazer do humor que assim, sem aviso, daria lu-
gar a uma frase que circulou de diversas manei-
ras, sugerindo que se não se pode mudar o país, 
será necessário mudar de conversa. 

Isto não implica nem resignação nem aco-
modação, mas sim advertir que esse país pode 
ter fronteiras móveis e outros gozos que não 
os escolhidos pelo sujeito para sua própria 
mortificação.

É nesta delgada linha que o humor faz seu 
trabalho, afirmando que se o parletre se esfor-
çar para atribuir sentido, há (como provavel-
mente dirá Freud) uma outra coisa e algo mais 
que uma via única para isso. 

1.  N. do T.: Na região do Rio da Prata, a palavra “pálida”, em linguagem coloquial, se refere a história triste. 

E, voltando ao único não tão único, minhas 
incursões e meu interesse em conceitualizar o 
humor surgiram ao ler uma vez mais a Freud. 
Em diferentes momentos – que, da mesma 
forma que esta seção, poderíamos chamar de 
vórtice – ele refere sua atração pelo idioma es-
panhol como ponta de lança para ler o Quixote 
e, principalmente, divertir-se com as andanças 
daquele Fidalgo que, com um penico como 
elmo, atropelaria moinhos de vento. 

Este sorriso do Mestre fez minha leitura se 
voltar para outro lugar, mudou certo tédio es-
colar que tinha ocorrido quando, sendo uma 
criança, sua leitura me foi imposta, e lhe deu 
uma volta. Compreendi nessa revisão, que o 
livro de Cervantes era uma fina ironia sobre 
os Cavaleiros da Távola Redonda e que, nes-
sa ironia, nesse distanciamento que o humor 
impunha, também se propunha a falta de res-
peito por aquilo que tinha se consagrado com 
a varinha de professores e professoras. 

E que não era para tanto.
E que, logicamente, havia outras formas 

de enfrentar a angústia quando algo declina-
va, fosse a Missão como nos tempos de Sir 
Gawain ou Lancelot, ou, entre nós, as versões 
do nome do Pai.

Está claro que frente ao luto e à melancolia 
podem se requerer também outros artifícios, 
mas o humor – e em nossa clínica – é um dos 
recursos para confrontar a angústia quando 
ela emerge, anfíbia, da maré do Real. 
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Etimologicamente, a palavra humor tem duas 
origens históricas, biológico-hormonais: uma 
latina, na qual os termos humor e humoris alu-
dem ao líquido e à umidade, e outra da medi-
cina grega, que suporia a existência de quatro 
líquidos – sangue, bílis amarela, bílis negra e 
fleuma –, e seu equilíbrio determinaria um 
bom humor no sujeito, enquanto que com o 
aumento da bílis negra, o sujeito experimen-
taria pessimismo e tristeza.

Em contraposição, Freud desenvolveu a 
temática do humor a partir do ponto de vista 
psicanalítico e suas tópicas, segundo o qual o 
equilíbrio entre ego e o superego permitiria 
tomar distância das determinantes aparente-
mente genéticas antes mencionadas, guardan-
do mais relação com a criação, o desenvolvi-
mento e a inserção social do ser humano.

Esta posição permite revisar a relação 
que vai se dando entre o humor e diferentes 
concepções da vida comunitária, como para 
começar a pensar que o humor teria que ser 
considerado, como disse e escrevi alguma vez, 
uma “coisa séria” (Rodriguez, 2005).

 

Humor e pensamento crítico

Começando com a relação pensamento úni-
co/pensamento crítico, vamos nos referir à 
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1.  N. do T.: Em espanhol, neste contexto, a palavra “alzado” tanto pode significar cuidar de um bebê, levá-lo no colo, como estar 
excitado sexualmente. 

questão do duplo sentido que pode ter uma 
palavra, tal como Freud o propôs em um de 
seus escritos referidos ao chiste no qual nos 
mostrava como algo expresso conscientemen-
te pode ter outro significado profundo, e as-
sim percebemos como o humor guarda mais 
relação com o pensamento crítico que com 
o pensamento único que apaga diferenças 
forçando falsas uniformidades. 

Em um chiste útil para o tema, falaremos 
de um jovem ao que denominavam “primei-
ro neto”, por sua compulsão por perseguir as 
mulheres de sua cidade. Quando alguém per-
guntou sobre a razão do apelido, responderam 
que, da mesma forma que os netos, ele sempre 
estava “alzado”1. Rir supõe conhecer a dupla 
significação da palavra alzado nessa cidade, a 
saber: excitação sexual de um sujeito/cuida-
dos de um bebê.

Em outro exemplo, surgido em um curso 
sobre problemáticas de gênero, ocorreu uma 
situação que nos será útil. Nela um docente 
utilizou uma ilustração que apresentava uma 
cena que transcorria em uma estação de trem 
onde um homem e uma mulher, de mãos da-
das, se despediam dizendo: 

  
‒Você vai sentir saudades de mim, meu amor?
‒Vou tentar.
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Na imagem não figurava de quem era 
a fala, e gerou-se uma situação na qual uma 
aluna que não riu, como o restante da classe, 
disse: “Como sabemos de quem é cada fala?”.

O docente aceitou seu ato reivindicató-
rio e o caso foi útil para trabalhar o tema 
da existência de mitos sobre a feminilidade 
transmitidos e sustentados pelo que se cha-
ma violência simbólica que ficava, ali, em 
evidência. 

Nos trabalhos que vinculam a educação 
com a saúde e com o desenvolvimento do 
pensamento crítico, esse último se apresenta 
como um importante recurso de fortaleci-
mento subjetivo. Os chistes sobre gênero des-
pertam debates como o mencionado e são um 
excelente instrumento para analisar diferentes 
assuntos.

Os mecanismos subjacentes no chiste se 
apoiam na falta de solidariedade entre as pa-
lavras e as coisas, ou entre as palavras e seus 
diferentes significados, e o situam como uma 
mudança de perspectiva que modifica, nos 
seres humanos, uma versão prévia dos fatos.

Humor e resiliência

Seguindo com o assunto das origens, o concei-
to de resiliência surgiu há anos no Havaí atra-
vés da Dra. Werner para se referir ao caso de 
muitas crianças que, atravessando uma extre-
ma situação de pobreza e estresse, puderam, 
supreendentemente, superar-se e se desenvol-
ver em boas condições. E o humor, devido a 
suas características, foi rapidamente incorpo-
rado à resiliência. 

O termo resiliência, apresentado por sua 
fundadora, teve também uma origem latina 
em uma complexa mistura dos chamados lexe-
mas para fazer referência à capacidade humana 
de resistir e se sobrepor a situações difíceis. A 
resiliência não foi muito bem recebida a prin-
cípio, quando parecia que se centrava apenas 
no individual, mas teve maior aceitação ao se 
incorporar às ciências sociais, quando em nos-
so país, por meio do Dr. Suárez Ojeda (2001), 
começou-se a falar da resiliência comunitária, 

conceito ao qual ele se dedicou muito nos Esta-
dos Unidos, e trouxe a nosso país. 

Foi importante incorporar o humor como 
instrumento valioso dentro de toda educação 
que aspire à construção de uma cidadania aten-
ta, desperta e participativa, que questione um 
pensamento único que – instalado culturalmen-
te como uma corrente e como um apoio mi-
diático – tenta, entre outras coisas, naturalizar 
catástrofes, que de naturais não têm nada, já que 
respondem a determinantes históricas, econô-
mico-políticas. O humor é nesse caso um dos 
instrumentos com os que se busca alcançar uma 
tomada de consciência necessária para tentar 
modificar o mundo no que nos toca viver. 

O humor e a arte

Às historietas de humor que se incorporam 

às artes, cabem perguntas tantas vezes for-
muladas sobre a responsabilidade social dos 
intelectuais e dos artistas. Em uma época pan-
dêmica de crise mundial, com um final em 
aberto, que parece confirmar profecias sobre 
os efeitos das contradições internas do mundo 
capitalista, constatamos como os “países cen-
trais” se dedicam mais à recauchutagem do 
sistema que a gerar outras alternativas. 

O humor incorporado ao pensamento 
crítico pode tomar sua máxima expressão no 
campo da política, no qual o chiste, usando 
mecanismos retóricos da metáfora e da meto-
nímia, encontra formas alusivas de falar algo 
proibido, daí que os humoristas costumam ser 
observados com atenta desconfiança pelos go-
vernos ditatoriais de plantão.

Na vinculação humor-arte destacamos que 
as expressões artísticas não merecem ser con-

sideradas apenas como um recurso distrativo, 
mas também como uma contribuição criativa 
de valores ou propostas que, sem modificar 
diretamente a realidade, suprem de elementos 
de reflexão que colaboram na tarefa, acompa-
nhando ou precedendo processos de mudan-
ça, sem estar necessariamente liderando-os. 

Espero que todas estas conexões do humor 
tenham convencido o leitor dos benefícios de 
sua inclusão dentro dos diferentes âmbitos co-
munitários antes comentados. 
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