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Resumo 

 

O humor é parte de qualquer sociedade contemporânea. No Brasil não é diferente, mas 

aqui a história desse gênero só começou a ser registrada no século XIX. O humorismo 

cresceu e se desenvolveu juntamente com a sociedade brasileira. O cômico e o riso são 

fortemente associados à personalidade do brasileiro e isso se reflete na forma em que o 

humor é recebido pelo público. Vivemos em tempos de efervescência social e o humor 

precisa decidir se continua caminhando ao lado da sociedade e das suas mudanças ou 

mantém-se da forma como está: dicotômico e em desacordo com tais mudanças.  
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Um panorama geral do humor brasileiro 

 

 O riso e o cômico são essenciais para que o homem compreenda o mundo.3 Por 

isso, podemos dizer que ambos estiveram presentes até mesmo nas sociedades mais 

primitivas. No Brasil não foi diferente. O riso e o discurso que leva a ele sempre existiram 

aqui, pois são partes fundamentais da vida em uma sociedade que compartilha de uma 

unidade linguística. O discurso humorístico, entretanto, só começa a dar seus primeiros 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Estudos Interdisciplinares, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 

Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Estudante de Graduação 4º ano do curso de Jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, email: 

izabelagmgn@gmail.com 

 
3 ALBERTI, Verena. O riso e o risível na história do pensamento. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1999, p. 12. 
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passos como gênero sistemático aqui com o nascimento da imprensa, em 1808. O 

jornalismo brasileiro na época vinha com uma certa dose de ironia, que provocava o riso. 

Mas esse humor era apenas a fase embrionária do humor que nasceria na época da 

transição do Império para a República (1889). 

 Apesar de ter se separado do jornalismo nessa época, o humor não se separou da 

imprensa. A produção humorística era publicada em periódicos em forma textual e por 

isso não era acessível à grande maioria dos brasileiros, visto que segundo o Censo de 

1890, 82,6% da população brasileira da época era analfabeta.4 As parcelas que eram 

alfabetizadas e compreendiam o conteúdo dos textos eram elitistas e não apreciavam o 

gênero. Havia um "mal disfarçado desprezo da cultura em geral pela produção 

humorística".5   

O humor se apresentava principalmente em dois núcleos geográficos: Rio de 

Janeiro e São Paulo. O que ambos tinham em comum era a efemeridade de seu conteúdo, 

que tratava sobretudo de rivalidades políticas e inimizades pessoais. O humor não se 

propunha a iniciar algum debate mais sério na sociedade da época, sobre, por exemplo, 

as diversas mazelas sociais que afligiam o país.  

A forma, a temática e a linguagem utilizadas nesses dois eixos eram 

completamente distintas. No Rio de Janeiro, o humor se desenvolveu principalmente em 

forma de poemas e sonetos. O simbolismo e o parnasianismo foram os movimentos 

artísticos que formaram os escritores que viriam a trabalhar com humorismo. Por isso, 

eles utilizam o procedimento estilístico e formal que aprenderam para desenvolver a 

comicidade. Isso entrava em constante conflito com a oralidade que o público que 

consumia o humor na época esperava receber.  

Além de ter que equilibrar a estética simbolista e parnasiana com a linguagem 

oral, o humorista sofria forte repressão dos círculos cultos da literatura - buscavam e não 

recebiam, por exemplo, o reconhecimento da Academia Brasileira de Letras - e era 

obrigado a se esconder atrás de pseudônimos. Essa marginalização acaba se tornando uma 

temática cômica em suas mãos.  

                                                 
4 FERRARO, Alceu Ravanello; KREIDLOW, Daniel. Analfabetismo no Brasil: configuração e gênese das 

desigualdades regionais. EDUCAÇÃO & REALIDADE, Porto Alegre, v. 29, n. 2, p. 179-200, julho/dezembro 2004, 

p. 184. 

 
5 SALIBA, Elias Thomé. Raízes do Riso. A representação humorística na história brasileira: da Belle Époque aos 

primeiros tempos do rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 43. 
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Desenvolvem-se também na transição entre os séculos XIX e XX os anúncios e 

reclames, que - por serem veiculados em jornais - eram produzidos nas próprias redações. 

Os jornalistas, que tiveram uma formação culta em literatura e depois se aproximaram do 

humor, tinham facilidade em encontrar os vocábulos e rimas apropriados para compor 

uma peça publicitária que chamasse a atenção e divertisse o público. Um dos nomes de 

destaque nesse ramo foi Bastos Tigre. O humorista criou o slogan "Se é Bayer é bom" 

utilizado mundialmente e até os dias atuais pelo laboratório farmacêutico. O 

pernambucano foi candidato a ocupar uma das prestigiadas cadeiras da Academia 

Brasileira de Letras algumas vezes, mas foi derrotado por conta do título de humorista 

que trazia consigo.  

Outro representante do humor na época, Emílio de Meneses, conquistou esse 

espaço. Contudo, isso só aconteceu após a morte de Machado de Assis que presidiu a 

Academia por mais de 10 anos e nutria profunda antipatia pelos hábitos boêmios e o 

humor satírico de Meneses.6 Dentro da instituição, o humorista sofreu censura diversas 

vezes, inclusive em seu discurso de posse. 

Enquanto o povo brasileiro tentava encontrar sua identidade nacional, os 

humoristas buscavam definir sua autoimagem. Era uma tarefa árdua pois assim que se 

assumiam humoristas, não havia mais uma forma de se desfazerem da máscara de 

palhaço.7 Dessa forma, acabavam produzindo trabalhos em que imprimiam uma imagem 

de arrependimento do humor que faziam, como se assim que apresentassem o solavanco 

da piada, pedissem desculpas ao público.8 

No segundo núcleo, São Paulo, a direção tomada pelo humorismo foi diferente. 

Se no Rio de Janeiro, o humor já era marginalizado mesmo sendo produzido por artistas 

formados pelo parnasianismo e o simbolismo, em São Paulo, o gênero era ainda mais 

discriminado, pois seus membros não pertenciam a qualquer movimento literário culto - 

                                                 
6 SALIBA, Elias Thomé. Raízes do Riso. A representação humorística na história brasileira: da Belle Époque aos 

primeiros tempos do rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 144-145. 

 
7 Ibid., p. 135. 

 
8 Ibid., p. 139-140. Saliba cita como exemplo do "engraçado arrependido" o soneto de Bastos Tigre: "Pergunta-me 

você por que motivo / E de indolente, sem razão, e acusa, / Somente o leve gênero cultivo / Sem que o gênero grave 

me seduza / / E, assim, das letras brasileiras vivo / Da zona suburbana em viela escusa. / Em vez de entrar na 

Academia, altivo, / Pela mão de mais nobre e séria Musa. / / Amigo, a vida é que me dá matéria / Para as cogitações 

em que me abismo, / De onde extraio o ridículo e a pilhéria. / / Estudo-a a sério, os fatos não sofismos. / Culpa é da 

vida que só tem de séria / A faceta [em] falsete do humorismo...". 
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nem mesmo ao recém surgido modernismo - tornando ainda mais difícil a apreciação do 

seu trabalho pelo público.  

A maior parte das obras humorísticas compostas pelos paulistas nesse período 

caíram no esquecimento. A produção que restou e que se tem acesso é 

predominantemente caracterizada como paródia ou "macarrônea".9 As paródias eram 

exatamente o que se imagina. Os humoristas utilizavam poemas e sonetos clássicos e 

modificavam as palavras para atribuir à obra um teor cômico. Era a mais simples e pura 

forma de zombaria dirigida aos literatos cultos. Já a macarrônea se tratava de uma forma 

complexa de escrita, baseada na oralidade. Os adeptos dessa técnica escreviam suas peças 

de forma a aproximá-las o máximo possível da língua informal utilizadas nas ruas da 

cidade.  

O procedimento macarrônico foi um reflexo da sociedade paulistana da época, 

repleta de incongruências, de pessoas das mais diversas origens e que tentava se tornar 

cosmopolita mesmo preservando valores coloniais.10 Um dos nomes de maior 

notoriedade desse movimento foi Juó Bananère, pseudônimo de Alexandre Ribeiro 

Marcondes Machado. Era com esse heterônimo que o humorista assinava suas produções 

- a maioria em forma de paródia de sonetos conhecidos pelo público - que apresentavam, 

em grande maioria, uma linguagem baseada na oralidade caipira. Mas o humorista 

também desenvolveu trabalhos utilizando-se da forma escrita da língua portuguesa falada 

por imigrantes árabes, italianos e japoneses. Para cada "dialeto bananeriano",11 Ribeiro 

Marcondes atribuía um heterônimo particular, eram eles: Salim Gammons (árabe), 

Pacheco d'Eca (italiano) e Tebato Nakara (japonês).  

Mesmo no Rio de Janeiro alguns humoristas fizeram uso desse tipo de linguagem. 

Apparício Torelly - ou Apporelly - autointitulado Barão de Itararé, desenvolvia colunas 

macarrônicas em seu semanário humorístico A Manha - uma paródia do jornal A Manhã, 

para o qual trabalhava como colaborador e colunista e do qual imitou as características 

gráficas. Apporelly frequentemente se utilizava de trocadilhos para causar o riso, o 

próprio subtítulo do semanário já previa isso, ele trazia a frase: "Órgão de ataques… de 

riso". O Barão de Itararé compreendia todas oportunidades cômicas que a língua 

                                                 
9 SALIBA, Elias Thomé. Raízes do Riso. A representação humorística na história brasileira: da Belle Époque aos 

primeiros tempos do rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 154. 

 
10 Ibid., p. 155.  

 
11 Ibid., p. 246. 
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portuguesa o proporcionava, por isso escrevia em seu semanário - sob o pseudônimo 

Professor Laudelino Avenida Gomes Freire -  uma coluna especialmente dedicada a 

discutir questões gramaticais e à filologia.  

Apesar do seu grande território e sua heterogeneidade, o Brasil sempre possuiu 

uma unidade linguística, algo que mesmo países muito menores e mais antigos - por 

exemplo, a Itália - ainda lutam para conquistar. Essa unidade permitiu que os novos meios 

de comunicação como o rádio e a televisão se instalassem no país. Esses novos meios não 

exigiam que o público fosse alfabetizado, isso facilitou sua popularização e os colocou 

como parte do cotidiano do povo brasileiro.  

Na década de 30 o rádio dá seus primeiros passos no Brasil, trazendo uma 

programação predominantemente humorística. A linguagem dinâmica do gênero 

combinava com a proposta do rádio de encaixar seus programas no cotidiano dos 

ouvintes. A produção humorística era semelhante à desenvolvida em forma escrita, a 

grande diferença estava na transmissão do conteúdo ao público. O rádio permitiu que os 

humoristas adicionassem a seus trabalhos a inflexão de voz, que faz muita diferença na 

recepção do conteúdo pelo público.  

A televisão chegou em 1950, por intermédio de Assis Chateaubriand. Três anos 

depois já começavam a surgir os primeiros humorísticos televisivos, que adaptaram 

humorísticos radiofônicos já existentes e levaram para as emissoras de TV roteiristas e 

atores já consagrados no rádio. Com o passar dos anos algumas emissoras decidiram 

investir em produções humorísticas próprias. Nem todas possuíam foco ou autonomia 

financeira para tal. A Rede Globo se apresentou desde seu nascimento como a maior 

produtora de conteúdo humorístico nacional, levando ao público figuras que se 

consagraram, como Renato Aragão, Chico Anysio e Jô Soares. As outras emissoras 

transmitiam programas estrangeiros em sua grande maioria, como o seriado mexicano 

Chaves.  

 Os Trapalhões, o icônico quarteto formado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias 

se estabeleceu em 1974 e foi levado para a Rede Globo em 1977. O formato era derivado 

do espetáculo circense. Possuía, como a maioria dos humorísticos da época, diversos 

esquetes que não estavam interligados e cada um dos quatro personagens principais 

representava um estereótipo encontrado no Brasil. 
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Didi é o migrante nordestino que vem ao Sudeste em busca de sobrevivência 

e utiliza todos os artifícios possíveis para isso, conseguindo muitas vezes, com 

sua argúcia, reverter as situações difíceis em que se vê envolvido. Dedé é o 

malandro carioca que sobrevive de pequenos subterfúgios, enganando muitas 

vezes os próprios companheiros na busca de lucros pessoais, mas sem lhes 

trazer realmente grandes prejuízos. Muçum (ou Mussum) também é carioca, 

mas personifica a comunidade negra à qual pertence. Dentre os estereótipos 

que compõem o personagem, destacam-se a ligação com a música popular e 

com a Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, o gosto pela cachaça 

e a maneira peculiar de se comunicar, repleta de gírias e expressões próprias. 

Por fim, Zacarias, o último a se unir ao grupo, personifica uma forma diferente 

de comportamento, exibindo uma inocência infantil que contrasta com o jeito 

másculo de seus companheiros. (D'OLIVEIRA; VERGUEIRO, 2010-2011, p. 

126-127) 

 O seriado girava em torno de personagens que desafiavam autoridades e faziam 

referências de cunho sexual constantemente. Os Trapalhões - assim como a grande 

maioria dos programas humorísticos da época - não se preocupavam com o politicamente 

correto, até porque tal conceito nem mesmo existia propriamente na época. O grupo 

utilizava expressões que não estavam cunhadas no vocabulário brasileiro para se referir 

de forma depreciativa a mulheres, homossexuais, negros etc. Mas nem por isso elas eram 

menos ofensivas. A construção de personagens também se encaixava nesses padrões.   

O exemplo mais bem-acabado da incorreção política do grupo ocorre na 

caracterização de Muçum, que se apropriou de uma série de clichês 

depreciativos sobre o negro brasileiro em geral (a iletralidade, o desleixo no 

vestir, o alcoolismo) e mesclou-os a distintivos particulares do carioca em 

particular (morador de favela, sambista). 

Caracterizado como um malandro do morro, mesmo quando no início de um 

quadro aparecia empregado (sempre em tarefas de baixo grau de qualificação), 

no decorrer da cena geralmente seu esforço se dava no sentido de escapar ao 

trabalho. (D'OLIVEIRA E VERGUEIRO, 2010-2011, p. 130)  

Mesmo assim, o programa foi um fenômeno de audiência e criou também um 

fenômeno mercadológico de novas proporções. 

A marca do grupo foi negociada através de dezenas de produtos (brinquedos, 

revistas em quadrinhos etc.). Ao longo dos anos, o quarteto lançou mais de 

dez discos. Os filmes dos Trapalhões fizeram história como os principais 

recordistas do cinema nacional. Seus fãs confessos como Ziraldo, Carlos 

Drummond de Andrade, Caetano Veloso e Millôr Fernandes ajudaram a 

quebrar o preconceito em relação ao humor pastelão. (XAVIER; SACCHI, 

2000, p. 93)  

Em 1990 a Rede Globo adicionou à sua grade como um programa independente a 

Escolinha do Professor Raimundo. Comandado por Chico Anysio, o humorístico 

começou a ser exibida na emissora em 1973, dentro do programa Chico City, mas já 
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existia desde 1952. A princípio era um programa no formato radiofônico, só em 1957 

ganhou sua primeira versão televisiva, transmitida pela TV Rio.12 

Em 1992 nasceu o Casseta & Planeta, Urgente!. O humorístico apresentava um 

estilo dinâmico de sátira de outros programas televisivos, figuras públicas etc. O 

programa foi responsável pela criação de personagens famosos como o "Seu Creysson", 

um homem de classe baixa estereotipado que falava de forma errada. O personagem até 

surgiu como "candidato" às eleições presidenciais de 2002 e o programa promoveu até 

comícios. Além disso, o grupo que comandava o programa - conhecido como "Cassetas" 

- criou a empresa fictícia "Organizações Tabajara" - que apresentava invenções 

esdrúxulas - e imitações icônicas como a de Bussunda, de Ronaldo "Fenômeno", e a de 

Hubert, de Fernando Henrique Cardoso.13 

Em 1996, a Rede Globo inovou com Sai de Baixo. O humorístico idealizado por 

Luis Gustavo, era gravado ao vivo em um teatro com a presença de uma plateia. A trama 

acontecia em torno de uma família paulistana de classe média alta que havia falido e 

vivia em meio a diversas confusões causadas pela ambição de retomar a vida e o dinheiro 

que tinha antes. Além do idealizador, Luis Gustavo, o elenco contava com Aracy 

Balabanian, Marisa Orth, Claudia Jimenez, Tom Cavalcante e Miguel Falabella, que 

também era roteirista.  

Como todo programa gravado ao vivo, em Sai de Baixo ocorriam inúmeros 

imprevistos e improvisos, bem como cenas em que os próprios atores não conseguiam 

se conter e caíam na risada. O programa era editado antes de ir ao ar todo domingo à 

noite, mas essas "falhas" não eram retiradas. Isso era um dos fatores que mais provocava 

o riso da plateia e do público de casa. O bordão do personagem de Miguel Falabella, 

Caco Antibes, era bradado em uníssono pelo ator e a plateia do teatro "Cala a boca, 

Magda!", referindo-se a sua esposa, interpretada por Marisa Orth. Até os dias atuais é 

difícil encontrar um humorístico que tenha conseguido seguir o mesmo formato. 

Os dois últimos exemplos supracitados são respectivamente um programa de 

esquetes e uma comédia de situação. A Globo como a maior produtora de humor no país, 

                                                 
12 Memória Globo, Escolinha do Professor Raimundo. Disponível em: 

<http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/humor/escolinha-do-professor-raimundo.htm>. Acesso 

em: 10 jul. 2017.  

 
13 Memória Globo, Casseta e Planeta, Urgente!. Disponível em: 

<http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/humor/casseta-planeta-urgente.htm>. Acesso em: 10 jul. 

2017. 
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incluía diversos desses programas em sua grade. Ambos os formatos são atrativos para o 

público, mas há uma grande diferença entre eles. Analisando o arquivo da Memória Globo 

é possível perceber que a vida útil das comédias de situação é mais curta do que a dos 

programas de esquetes, por exemplo, Casseta e Planeta, Urgente! ficou no ar por 18 anos, 

enquanto Sai de Baixo foi transmitido por apenas 6. Isso porque aquelas precisam contar 

uma história e apresentar um desfecho, se elas se prolongam, o enredo acaba perdendo o 

sentido e a audiência cai. Os esquetes não necessitam disso, pois não há um 

aprofundamento na narrativa que cinge os personagens.  

 Por décadas, os programas e séries mudavam, mas o teor do humor apresentado 

não evoluía significativamente.  

 

O politicamente correto 

 

O Brasil é uma jovem democracia, nós brasileiros ainda não compreendemos o 

que é viver em um Estado democrático em sua completude e o que são as liberdades e 

direitos individuais. Por décadas vivemos sob o rígido controle e censura do Estado. A 

imprensa não era permitida no país até a vinda da Família Real Portuguesa em 1808. Só 

alcançamos a Independência em 1822, só abolimos a escravidão em 1888 e só nos 

tornamos uma República em 1889. Menos de 50 anos depois, em 1934, Getúlio Vargas 

assumiu o poder a partir de eleições indiretas e em 1937 promoveu um golpe, anunciou 

uma nova Constituição e criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que 

controlava toda a imprensa. Em 1945, Vargas foi retirado do poder pelos mesmos que o 

colocaram lá. Em 1964, a democracia sofreu um novo golpe. Os militares assumiram o 

poder e o controle sobre a imprensa voltou a ser o mesmo - senão mais rígido - que o do 

Governo Vargas. A democracia só se reestabeleceu em 1985. 

 Durante todos esses anos foram raras as expressões humorísticas que propusessem 

uma reflexão e não apenas escarnecesse de algo, alguém ou uma parcela específica da 

população. Aquele tipo de humor era censurado pelos órgãos de controle da imprensa. 

Por décadas convivemos com o humor debochado e o enxergamos como normal. Por anos 

silenciamos os que se ofendiam com esse humor. Por anos eles mesmos se silenciaram 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

pois não compactuavam com qualquer tipo de censura14. Mas aos poucos o "politicamente 

correto" foi nascendo e ganhando espaço.  

 Muitos podem dizer que o politicamente correto é pura "chatice", mas o 

politicamente incorreto pode ser ofensivo, então que posição tomar? Em 2012, Pedro 

Arantes dirigiu o documentário O Riso dos Outros, em que abordou a liberdade de 

expressão no humor entrevistando desde Danilo Gentili e Rafinha Bastos até o deputado 

federal Jean Wyllys. Em entrevista ao jornalista e cientista político Leonardo Sakamoto, 

Arantes disse:  

Acho que o humor ''politicamente incorreto'', com raras exceções, nada mais 

é que o velho humor que sempre ridicularizou esses grupos que você aponta 

[pobres, pessoas com deficiência, homossexuais, negros, mulheres]. Acontece 

que, com a organização desses grupos e a conquista gradual de direitos, é cada 

vez menos aceitável que se faça piadas desse tipo, ridicularizando um negro 

por ser negro, uma mulher por ser mulher, um homossexual por ser 

homossexual. É menos aceitável não porque o mundo está mais chato ou 

careta, mas porque esses grupos historicamente ridicularizados, ao se 

organizarem, conquistaram direitos e voz para reagir.  

A partir do momento que esse humor passa a ser menos aceitável, existe uma 

reação daqueles que querem continuar fazendo essas velhas piadas. Essa 

reação, que se diz libertária na medida em que combate a ''ditadura do 

politicamente correto'', de fato está reagindo contra a perda de uma liberdade: 

a liberdade de um grupo historicamente dominante de oprimir, pela via do 

humor, os outros grupos sociais. A liberdade de alguns em limitar a liberdade 

e o direito dos outros. Uma liberdade que, no fim das contas, não passa de 

privilégio. (ARANTES et al., 2012)  

Vale ressaltar que Arantes produziu humorísticos como As Olívias, do Multishow, 

Vida de Estagiário, do Canal Brasil, entre outros. Portanto, ele não milita contra o riso, o 

humor e a comédia, mas sim contra os estereótipos e preconceitos perpetuados através 

deles. Sakamoto faz uma interessante reflexão em um trecho que antecede a entrevista:   

Quem conta “piadas” que ultrapassam o limite do bom gosto, não raro, diz ser 

adepto do politicamente incorreto. Como se isso fosse hype ou cool e, 

portanto, justificasse tudo. Censura é uma coisa abominável. Mas não pode 

ser confundida com a proibição de usar meios de massa que possuem 

concessão pública para a apologia à discriminação étnica, à homofobia, à 

xenofobia e a preconceitos e intolerâncias – que é o que certas piadas fazem. 

(SAKAMOTO et al., 2012) 

                                                 
14 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: 

Centro Gráfico, 1988. Como previsto no art. 220 da Constituição: "A manifestação do pensamento, a criação, a 

expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 

disposto nesta Constituição."; e ainda no § 2º: "É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 

artística.". 
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 Como dito por Sakamoto, censura é abominável e não devemos incentivá-la. 

Muitos acreditam que com o "politicamente correto" o humor não será capaz de 

sobreviver, mas Arantes mesmo diz que é possível identificar os estereótipos e utilizá-los 

justamente para ridicularizar o preconceito. Veremos que na última década, o rumo 

tomado pelo humor foi bastante dicotômico: enquanto uns buscam o que Arantes sugere, 

outros utilizam suas plataformas públicas para disseminar ódio. 

 

O novo humor brasileiro 

 

 Na última década vimos um aumento exponencial de pessoas verbalizando suas 

reivindicações referentes a inúmeras mazelas sociais enfrentadas no Brasil. A maioria 

delas sempre foi objeto de zombaria em diversos discursos humorísticos, mas as parcelas 

da população atingidas por tais comentários têm se mobilizado para conscientizar todos 

sobre as microagressões presentes no humor.  

 Essa mudança de comportamento do público receptor do humor fez com que os 

produtores do conteúdo humorístico percebessem que para continuar no mercado cultural 

precisavam mudar seu discurso. Além disso, com a popularização da internet e das redes 

sociais, a competitividade pela atenção do público aumentou.  

Isso porque a internet possibilita o surgimento de novas formas de produzir e 

veicular humor. O gênero se torna cada dia mais acessível tanto para quem quer consumí-

lo quanto para quem quer executá-lo.       

(...) ser bem-humorado e cool virou hoje quase uma exigência universal da 

comunicação, pois a produção do risível deixou de ser privilégio de alguns, já 

que a cultura digital e até a proliferação da telefonia portátil – por blogs, vídeos 

e, principalmente, redes sociais – zeram de todos nós instantâneos e potenciais 

humoristas. (SALIBA, 2016, p. 37) 

 As redes sociais realmente criaram uma nova geração de "humoristas", entre aspas 

pois na maioria dos casos essas pessoas nunca tiveram a intenção de tornarem-se 

humoristas, mas começaram a produzir um conteúdo, ganhar mais e mais seguidores e 

ser considerados o que chamamos hoje de influenciadores digitais. Essas pessoas podem 

estar no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter ou no Snapchat - alguns deles 

estão presentes em todos eles. Mas a presença constante do humor em diversas esferas 
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tem prejudicado "nossa compreensão do amplo universo da comicidade, do seu alcance e 

dos seus limites".15 

 O humor apresentado na televisão tentou acompanhar essas mudanças, 

diferentemente do stand-up comedy. Quem assiste stand-up pagou para estar ali, portanto, 

muito provavelmente concorda com o que é dito pelo humorista. Além disso, o que é dito 

em cima do palco, teoricamente não sai dali. A realidade é um pouco diferente, pois a 

internet permite que todo discurso humorístico, mesmo que apresentado em um espaço 

privado, seja publicado, compartilhado e problematizado. Mesmo assim, esse gênero se 

blinda da mudança em seu discurso usando os fatos supracitados como escudo. Cedo ou 

tarde isso produzirá efeitos negativos, pois os humoristas podem estar adiando essa 

evolução, mas a sociedade não.  

A televisão compreendeu que a mudança traria mais benefícios do que malefícios 

e começou a colocá-la em prática. Os humorísticos passaram a incorporar elementos da 

internet e assuntos que ganham destaque nas redes sociais. O resultado foi a volta desse 

conteúdo para a internet, viralizado, principalmente o que se apresenta em forma de 

esquete. Além disso, o foco da piada mudou. O humor que usava algo, alguém ou até 

mesmo uma parcela específica da população como objeto de zombaria, começou a se 

esvaecer e deu lugar a um humor que parte da superanálise de situações cotidianas, 

criando uma versão absurda das mesmas, que à primeira vista parecem inconcebíveis, 

mas após uma breve observação se mostra possível. Fazendo, dessa forma, o público rir 

e refletir ao mesmo tempo.  

 O humor veicula entre as plataformas em velocidade impressionante, um reflexo 

da sociedade em que vivemos hoje, onde tudo circula com rapidez. Há quem acredite que 

essa velocidade seja inversamente proporcional à qualidade do humor produzido e da 

compreensão dele.   

Até que ponto nossas sociedades, impactadas com este fenômeno da 

hipermediatização, mostram-se ainda capazes de perceber as modalidades 

mais sofisticadas de humor, tais como, a ironia, a alusão indireta, a 

autoderrisão ou o estranhamento – que exigem um contexto de duração e 

lentidão intrínsecas, quase sempre incompatíveis com a velocidade e a 

                                                 
15 SALIBA, Elias Thomé. Humor e tolerância, intolerância ao humor. Comunicação e liberdade de expressão: 

atualidades. Cristina Costa (org.). São Paulo: ECA-USP. 2016. p. 37. Disponível em: 

<http://www.mmarte.com.br/obcom2016v2/Liberdade%20de%20expressao%20atualidades.pdf>. Acesso em: 10 

mar. 2017. 
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voragem do cômico produzido ou difundido pela internet? (SALIBA, 2016, p. 

37) 

 Não podemos nos abster da responsabilidade que temos sobre o humor que 

consumimos. A frenética velocidade com que novo conteúdo humorístico é produzido 

diariamente pode sim prejudicar nosso processo de assimilação do teor e das implicações 

desse conteúdo na sociedade. Entretanto essa velocidade também pode ser uma aliada, 

visto que, assim que um conteúdo cai na rede, ele é alvo de análises e as redes sociais 

possuem espaço para que haja debate sobre o que está sendo veiculado.  

 

Soluções 

  

 O fato da produção do humor ter se popularizado não deve ser visto como algo 

negativo. Na internet é possível encontrar conteúdos humorísticos com os mais diversos 

formatos, há o humor pastelão, o das "cassetadas", o irônico, o que se utiliza de recursos 

linguísticos como palavras ambíguas etc. Todos eles apresentando vieses variados de 

assuntos que estão em voga na sociedade e nas redes sociais.  

 Os memes, por exemplo, têm democratizado o humor. Qualquer pessoa de 

qualquer classe social, raça, opinião política, orientação sexual e gênero pode produzir e 

veicular um meme. Promovendo assim uma enorme pluralidade de vozes na internet.  

 Existem debates frequentes sobre o que é apresentado como conteúdo humorístico 

e é possível observar que assim como existem muitos que lutam para que a voz das 

minorias seja ouvida e respeitada pelos produtores de humor, existem os que acreditam 

que a sociedade esteja se tornando "chata" com tais discursos.  

 O grande desafio enfrentado hoje é encontrar uma forma de as reivindicações 

sociais por respeito à diversidade e o humor coexistirem. Acredito que o lado que deve 

ceder é o do humor, afinal, as lutas sociais que vemos efervescer na atualidade são 

coerentes e necessárias. A solução, entretanto, não pode envolver censura, mas sim uma 

diversificação no conteúdo apresentado e a coexistência de produções humorísticas com 

diferentes teores e propostas. Dessa forma, o público terá opções de qual humor consumir.  
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