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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo discutir o caráter transgressor da piada, concebendo-a 

enquanto um instrumento de crítica sócio-político-institucional, na medida em que nela 

encontramos a possibilidade de contestar, de forma dissimulada, as figuras de 

autoridade, a despeito das restrições sociais. O capítulo inicial, intitulado Uma breve 

história do riso em três tempos, tem como escopo apresentar a história do riso ao longo 

dos principais períodos históricos da humanidade, a saber, a Antiguidade greco-romana, 

a idade média e a modernidade. Ao longo dos séculos, o riso foi tema de incontáveis 

debates entre políticos e intelectuais no que tange a seus méritos na ordem sociocultural, 

sempre marcado por momentos alternados de exaltação e interdição. No segundo 

capítulo, cujo título é A piada e suas vicissitudes no discurso freudiano, nos propomos a 

investigar a problemática das piadas na vida e obra de Freud. Inicialmente, abordamos a 

herança cultural germânica e judaica, cuja influência mostrou-se decisiva para atrair o 

interesse do autor pela problemática em questão. Em seguida, apresentamos o estatuto 

das piadas na obra freudiana, destacando dois textos específicos relacionados àquela 

temática, a saber, Os chistes e sua relação com o inconsciente (1905) e O humor 

(1927). No terceiro capítulo, intitulado À prancheta camaradas: embates entre as 

piadas e a censura na contemporaneidade, analisaremos alguns exemplos 

contemporâneos que evidenciam essa relação. Destacamos, sobretudo, dois folhetins 

satíricos: o Pasquim e o Charlie Hebdo. Cabe salientar que ambos os semanários 

enfrentaram uma forte censura por parte de instituições mais conservadoras, 

notadamente, o governo militar e o fundamentalismo religioso. 

 

Palavras-chave: Riso; piada; censura; transgressão.   

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work aims to discuss the transgressor character of the joke, conceiving it as an 

instrument of socio-political and institutional critique, according as it found the 

opportunity to contest, covertly, authority figures, despite of social restrictions. The first 

chapter, entitled A Brief History of laughter in three stages, aims to present the story of 

laughter along the major historical periods of mankind, namely, the greco-roman 

Antiquity, the middle ages and modernity. Over the centuries, laughter was the subject 

of countless debates among politicians and intellectuals about their merits in socio-

cultural order, always marked by alternating moments of elation and interdiction. In the 

second chapter, entitled The joke and its vicissitudes in the Freudian discourse, we 

propose to investigate the problem of jokes on the life and work of Freud. Initially, we 

address the german and jewish cultural heritage, whose influence proved decisive to 

attract the interest of the author for the matter concerned. Then we present the status of 

the jokes in Freud's work, highlighting two specific texts related to that issue, namely, 

Jokes and Their Relation to the Unconscious (1905) and Humor (1927). In the third 

chapter, entitled To the clipboard comrades: clashes between the jokes and censorship 

in contemporary society, we will analyze some contemporary examples that show this 

relationship. We emphasize, above all, two satirical tabloids: the Pasquim and the 

Charlie Hebdo. It should be noted that both weeklies faced a strong censorship by more 

conservative institutions, notably the military government and religious 

fundamentalism. 

 

Keywords: Laughter; joke; censorship; transgression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 01: O Pasquim, nº 39, 1970..................................................................................78 

 

Figura 02: O Pasquim, nº 23, 1969..................................................................................79 

 

Figura 03: O Pasquim, nº 55, 1970..................................................................................79 

 

Figura 04: O Pasquim, nº 54, 1970..................................................................................80 

 

Figura 05: O Pasquim, nº 71, 1970..................................................................................81 

 

Figura 06: O Pasquim, nº 73, 1970..................................................................................82 

 

Figura 07: O Pasquim, nº 46, 1970..................................................................................84 

 

Figura 08: O Pasquim, nº 161, 1972............................................................................... 86 

 

Figura 09: O Pasquim, nº 300, 1975............................................................................... 87 

 

Figura 10: O Pasquim, nº 43, 1970..................................................................................88 

 

Figura 11: Jyllands-Posten, setembro de 2005............................................................... 91 

 

Figura 12: Charlie Hebdo, fevereiro de 2006........................................................................... 92 

 

Figura 13: Charlie Hebdo, novembro de 2011..........................................................................93 

 

Figura 14: Charlie Hebdo, novembro de 2011......................................................................... 94 

 

Figura 15: Charges dos cartunistas Allan Siffar (1); Bruno Maron (2); Loic Secheresse (3); 

Claudius (4); Francisco J. Olea (5).............................................................................................96 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ______________________________________________________ 1 

CAPÍTULO 1 – UMA BREVE HISTÓRIA DO RISO EM TRÊS TEMPOS ____ 6 

O ESTATUTO DO RISO NA ANTIGUIDADE GRECO-ROMANA ______________________ 6 

O RISO CARNAVALESCO E AS BUFONARIAS DA IDADE MÉDIA __________________ 12 

A DISCIPLINARIZAÇÃO DO RISO NA MODERNIDADE __________________________ 23 

CAPÍTULO 2 – A PIADA E SUAS VICISSITUDES NO DISCURSO 

FREUDIANO ______________________________________________________ 311 

A HERANÇA CULTURAL E SUAS RESSONÂNCIAS NA VIDA E OBRA DE FREUD _______ 31 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTATUTO DAS PIADAS NA OBRA DE FREUD ___________ 41 

A REPRESSÃO NO DISCURSO FREUDIANO: REGULAÇÃO PSÍQUICA E REGULAÇÃO SOCIAL

 _________________________________________________________________ 54 

CAPÍTULO 3 – À PRANCHETA CAMARADAS: EMBATES ENTRE AS 

PIADAS E A CENSURA NA CONTEMPORANEIDADE __________________ 65 

OS ANOS DE CHUMBO: UM LONGO TEMPO DE OBSCURIDADE ___________________ 65 

O PASQUIM E A SUBVERSÃO PELO HUMOR _________________________________ 69 

PERDER A VIDA, MAS NÃO A PIADA: O ‘IRRESPONSABLE’ CHARLIE HEBDO _________ 90 

CONSIDERAÇÕES FINAIS __________________________________________ 102 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS __________________________________ 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo discutir o caráter transgressor da piada, 

concebendo-a enquanto um instrumento de crítica sócio-político-institucional, na 

medida em que nela encontramos a possibilidade de contestar, de forma dissimulada, as 

figuras de autoridade, a despeito das restrições sociais. Diante do obstáculo encontrado 

pela pulsão para sua satisfação, a piada consiste numa saída indireta, um caminho 

desviante, transgressor. Portanto, as piadas constituem uma forma de manutenção do 

laço social, tendo em vista que os sujeitos não necessitam abdicar de sua singularidade 

em prol das exigências da unidade cultural. No intuito de realizarmos a investigação que 

nos propomos, dividimos a dissertação em três capítulos, na tentativa de estabelecer um 

encadeamento entre as problemáticas discutidas. Convém salientar que os capítulos 

foram ordenados historicamente, traçando um fio condutor desde a Antiguidade 

Clássica até a contemporaneidade.  

O capítulo inicial, intitulado Uma breve história do riso em três tempos, 

como o próprio título sugere, tem como escopo apresentar a história do riso ao longo 

dos principais períodos históricos da humanidade, a saber, a Antiguidade greco-romana, 

a idade média e a modernidade. Ao longo dos séculos, o riso foi tema de incontáveis 

debates entre políticos e intelectuais no que tange a seus méritos na ordem sociocultural, 

sempre marcado por momentos alternados de exaltação e interdição. 

Assim, no tópico inicial, apresentamos as origens do pensamento ocidental 

sobre o riso remetendo-nos ao período da Antiguidade greco-romana. Na Grécia e em 

Roma, as festas desempenhavam ao mesmo tempo um papel catártico e conservador. As 

festas eram marcadas por excessos e transgressões das normas, contudo, tinham como 

objetivo crucial a reafirmação da ordem cultural e social. Proporcionando um alívio 

coletivo por intermédio do riso, elas permitiam aos cidadãos que se retirassem de seu 

ambiente cotidiano e transgredissem os limites e as regras. Funcionando como uma 

espécie de “válvula de segurança”, as festas possibilitavam aos indivíduos que 

descarregassem o excesso de energia hostil, contribuindo para a longevidade da 

sociedade. No entanto, após mudanças na esfera política, o riso agressivo e desregrado 

começou a provocar oposições. O regime democrático, que não tolerava o riso 

desenfreado, o submeteu a regras e, assim, o tornou um riso comedido, símbolo de 

urbanidade e cultura.    
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No tópico seguinte, abordamos o riso carnavalesco e as bufonarias da Idade 

Média. Sob o olhar do cristianismo, o riso passou a ser associado ao diabo e à 

imperfeição humana. As festas pagãs foram substituídas por festas cristãs, nas quais 

havia limites estritos para a liberdade de rir. No período medieval, o riso e a visão 

cômica foram excluídos do domínio sagrado e tornaram-se a característica essencial da 

cultura popular. Dentre as suas manifestações, a de maior destaque era o Carnaval. O 

riso carnavalesco tinha, com efeito, uma função de liberação de necessidades recalcadas 

em que as forças vitais, obrigatoriamente canalizadas na vida social cotidiana, 

encontram nesse riso coletivo uma espécie de válvula de escape. A partir de meados do 

século XIV, o riso assumiu um tom mordaz e contestatório, pois as crises que se 

instauraram motivaram isso. As autoridades passaram a ver o riso com um olhar de 

desconfiança e, desse modo, decidiram por reprimir as manifestações coletivas do riso, 

acusado de ameaçar a paz social. Apropriaram-se das festas e as tornaram oficiais, 

transformando-as em espetáculos disciplinados, que celebravam a ordem estabelecida 

ao invés de subvertê-la. Ria-se, brincava-se, divertia-se, mas não se contestava.  

A Idade Média também atribuiu grande destaque ao bobo do rei. O bobo 

tinha a função de fazer rir, contudo, não se tratava de um simples palhaço. Sob a 

aparência de zombar do rei, transformou-se em seu conselheiro. Sua falsa ingenuidade 

permitia ao bobo trazer o que faltava, em geral, nos círculos do rei: a verdade. Excluído 

da realidade por lisonjas, temores e intrigas dos que o cercavam, o soberano só conhecia 

a verdade por meio de seu bobo – sobretudo a verdade penosa, aquela que fere, aquela 

que um homem sensato e atento à situação não ousaria revelar. Ele exprimia a verdade, 

em termos crus e cínicos. Sob a proteção da loucura e do riso ele possuía o direito à 

palavra livre.  

A grande investida contra o riso nos séculos XVII e XVIII fracassou, isto é, 

ele não apenas não sucumbiu, como tampouco recuou. O riso individual cotidiano e o 

riso coletivo continuavam a ressoar a despeito das ameaças. Contudo, o riso se 

transformou em razão do progresso cultural da modernidade. Diante disso, no terceiro e 

último tópico desse capítulo, apresentamos a transformação do riso a partir das novas 

exigências de refinamento dos costumes e da promoção de valores de civilidade 

pautados na ordem e equilíbrio. Todavia, com o início da Revolução Francesa, o riso 

pôde expressar sua velha vocação de insulto. Desconfiadas, as autoridades decidiram 

retomar o projeto de domesticação do riso popular. Novamente, apropriaram-se das 
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festas, não obstante, os eventos oficiais geralmente resultavam em fracasso, por serem 

excessivamente virtuosas e, inevitavelmente, tediosas.  

Na contramão das mal sucedidas festas oficiais, a caricatura foi se tornando, 

cada vez mais popular e influente entre a população. A função essencial da caricatura 

revolucionária era a dessacralização, o rebaixamento dos antigos valores, dos antigos 

ídolos. Sob aparência de diversão, ela contribuía para solapar as bases da razão, 

brincando com o absurdo em que o mundo estava mergulhado. Os poderes vigentes, 

naturalmente, se manifestaram contrários e designaram censores de caricatura, mas nada 

conseguiu deter a zombaria em imagem. Os títulos da imprensa humorística 

multiplicaram-se. Em oposição ao poder, essa imprensa satírica dizia sua verdade 

fazendo-se de louca. No século XIX, o riso adquiriu também uma dimensão filosófica, 

tornando-se um objeto de estudo para os filósofos e demais intelectuais de outros 

campos do saber. Dentre eles, destacamos as contribuições de Sigmund Freud. 

No segundo capítulo, cujo título é A piada e suas vicissitudes no discurso 

freudiano, nos propomos a investigar a problemática das piadas na vida e obra de Freud. 

No tópico inicial, abordamos a herança cultural germânica e judaica, cuja influência 

mostrou-se decisiva para atrair o interesse de Freud pela problemática em questão. 

Assim, destacamos em primeiro lugar as ressonâncias da espirituosa cultura alemã do 

século XIX. Assombrados pelo fantasma da Revolução Francesa, as autoridades alemãs 

instituíram uma série de leis rígidas com o intuito de reprimir as dissensões políticas. 

Porém, a censura estimulou os escritores e artistas da época a experimentar múltiplas 

possibilidades que lhes permitisse escapar ao olhar sempre vigilante do Estado. Desse 

modo, o riso tornou-se uma arma política de relevância para os embates contrários aos 

regimes repressivos. Ademais, outra notável influência sobre Freud foi o humor judaico. 

Convém ressaltar que o autor colecionava piadas judaicas. Estas ofereciam vias 

alternativas para a liberação das repressões, permitindo que a agressividade fosse 

expressa de modo socialmente admitido. Em suma, sua função é restaurar o narcisismo 

ferido cotidianamente pela opressão sofrida pelo povo judeu.  

No tópico seguinte, apresentamos o estatuto das piadas na obra freudiana, 

destacando dois textos específicos relacionados àquela temática, a saber, Os chistes e 

sua relação com o inconsciente (1905) e O humor (1927).  Freud organizou seu estudo 

sobre a piada dividindo-o em três partes, ao longo das quais apresenta um levantamento 

das suas principais técnicas, discute seus propósitos, propõe a compreensão do seu 

mecanismo de efeito de prazer, destaca o lugar de importância da função do outro para a 
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construção da piada, além de ressaltar a relação equivalente entre os processos de 

formação das piadas e dos sonhos. O objetivo fundamental das piadas é tornar possível 

a satisfação de uma pulsão (seja libidinosa ou hostil) face a um obstáculo. As piadas 

evitam esse obstáculo e assim extraem prazer de uma fonte que o obstáculo tornara 

inacessível. No que tange ao humor, este consiste em uma forma de obter prazer a 

despeito dos afetos penosos, atuando como seu substituto. Ao recusar-se a sofrer e a ser 

afligido pelas provocações da realidade, o eu permanece invulnerável aos traumas do 

mundo externo, demonstrando que esses não passam de meras ocasiões para obter 

prazer. Portanto, o humor não é resignado, mas rebelde. Representa o triunfo do eu e do 

princípio do prazer, afirmando-se contrário à crueldade das circunstâncias reais. 

Cabe destacar que, dada a íntima relação das piadas com a problemática da 

repressão, seja enquanto um mecanismo de regulação social, seja enquanto um 

mecanismo de regulação psíquica (recalque), entendemos que se faz necessário 

investigar tal problemática no discurso freudiano. É o que nos propomos no terceiro 

tópico desse capítulo. Não podemos perder de vista que o recalcamento é um processo 

interno ao sujeito, o qual se dá em decorrência da censura e da lei enquanto elementos 

externos ao sujeito. A ação repressiva da civilização faz com que as possibilidades 

primárias de fruição, repudiadas pela censura, se percam. A piada trabalha no sentido de 

contornar as restrições e reabrir as fontes de prazer. 

No terceiro capítulo, intitulado À prancheta camaradas: embates entre as 

piadas e a censura na contemporaneidade, analisaremos alguns exemplos 

contemporâneos que evidenciam essa relação. Destacamos, sobretudo, dois folhetins 

satíricos: o Pasquim e o Charlie Hebdo. O Pasquim se destacou durante o período da 

ditadura militar atuando como uma alternativa de questionamento à situação 

sociopolítica do país. Utilizando técnicas sempre muito criativas e explorando ao 

máximo a linguagem ambígua do humor, o semanário satírico encontrou um modo de 

fazer suas críticas políticas a partir de comentários a respeito da vida cotidiana. Por seu 

turno, considerado um símbolo mundial de irreverência, o Charlie Hebdo é um folhetim 

satírico e corrosivo que fez sua história com um humor sem concessões. Suas críticas 

geralmente têm como alvo a extrema-direita crescente na Europa e as instituições 

conservadoras, tais como a Igreja Católica, a Frente Nacional da família Le Pen, a 

hierarquia judaica, o fundamentalismo religioso, entre outros. Cabe salientar que ambos 

os folhetins enfrentaram uma forte censura por parte de instituições mais conservadoras, 

notadamente, o governo militar e o fundamentalismo religioso. Se por um lado, o 
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Pasquim teve a sua redação invadida pelos militares, por outro lado, a redação do 

Charlie Hebdo foi alvo de um atentado cuja autoria foi assumida por um grupo 

fundamentalista islâmico.   
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CAPÍTULO 1 – UMA BREVE HISTÓRIA DO RISO EM TRÊS TEMPOS 

 

O riso foi objeto de estudo em todas as épocas da humanidade. Ao longo 

dos séculos foram escritos diversos tratados sobre o assunto, que permaneceu de modo 

indeterminado nas discussões, ora sendo exaltado, ora condenado. Em decorrência de 

seu caráter ambivalente, o riso pode ser alternadamente considerado agressivo, 

sarcástico, escarnecedor, bem como amigável, angélico, podendo expressar tanto a 

alegria pura quanto o triunfo maldoso. 

Além das implicações psicológicas e filosóficas do riso, é igualmente 

considerada importante a sua função política e social – quando se pensa na sátira e na 

caricatura, por exemplo. O riso, que tanto pode ser um instrumento subversivo quanto 

um instrumento opressivo, apresenta um caráter revolucionário, o qual interessa-nos 

discutir no presente trabalho.  

Como dito anteriormente, os debates entre políticos e intelectuais no que 

tange aos méritos do riso na ordem social e cultural foram sempre exaustivos e com 

opiniões diversificadas ao longo das eras. Desde o período da Antiguidade greco-

romana, perpassando pela idade média e modernidade, até os dias atuais, as ditas 

ocasiões de riso, em geral festas e eventos públicos – apresentações teatrais, Bacanais, 

Saturnais, Mascaradas, Carnaval, festa do Asno, Festa dos Bobos, Girândulas, 

Charivari, etc. – foram alvo de regulamentação. Essas ocasiões, por meio de um riso 

bruto e agressivo, buscavam provocar reflexão nos meandros do poder. Assim, o riso 

desenfreado, evocador do caos, foi submetido a regras, sendo vigiado, enquadrado e 

limitado.  

Não obstante, devido ao caráter rebelde do riso, este sempre encontrou um 

modo de subverter as regras e reaparecer nas manifestações contrárias ao poder e ordem 

estabelecidos. Apresentaremos neste capítulo um breve percurso do riso em alguns dos 

períodos mais marcantes da história da humanidade.  

 

O estatuto do riso na Antiguidade greco-romana 

 

No intuito de abordar as origens do pensamento ocidental sobre o riso, faz-

se necessário remeter ao período da Antiguidade greco-romana, tendo em vista as 

influências deste sobre as tradições posteriores do pensamento sobre o riso.  
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De acordo com o historiador francês Georges Minois (2003), na antiga 

Grécia, os escritos, os mitos e as festas concediam ao riso um papel essencial na 

comédia da vida humana, colocando-o sempre em posição de evidência. As festas do 

antigo mundo grego eram, em geral, ocasiões de riso coletivo e organizado – a exemplo 

das Grandes dionisíacas, Bacanais, Leneanas, Tesmofórias, Panateneias, etc. Estas 

festas eram indissociáveis da mitologia e a todas elas atribuía-se uma significação 

global quanto ao senso geral do mundo, o qual estaria à mercê dos deuses. 

Os mitos gregos apontavam que os deuses riam e que poderíamos rir com 

eles. O riso dos deuses era caracterizado como um riso no qual não havia entraves, o 

que implica dizer que a ele estariam associados temas que tratavam abertamente sobre 

violência, deformidade, sexualidade, além da ausência de qualquer tipo de consideração 

moral ou de decoro. Os mitos associavam-se frequentemente à obscenidade e ao 

renascimento da alegria de viver. Citamos como exemplos: 

 

Hefesto prega uma peça em seu irmão Ares: tendo-o surpreendido no 
leito com sua irmã comum, Afrodite, ele prepara uma armadilha que 
imobiliza os amantes fraternos em uma posição embaraçante, depois 
convida o resto da família para assistir ao espetáculo (MINOIS, 2003, 
p. 23). 
 
Hera se refugiou na montanha, depois de uma briga com Zeus. Este, 
para incitá-la a voltar, espalha o boato de seu próximo casamento e 
manda fazer uma estátua que representa a noiva coberta de véus. Hera, 
curiosa por conhecer a eleita, arranca o véu, cai na gargalhada e insiste 
em conduzir o cortejo (MINOIS, 2003, p. 25). 

 

Ainda segundo o autor supracitado, a representação periódica dos mitos nas 

festas tinha como característica quatro elementos essenciais: a reatualização dos mitos, 

que eram periodicamente encenados, garantindo-lhes maior eficácia; uma mascarada, 

que dava lugar, sob diversos disfarces, a rituais mais ou menos codificados; a prática de 

inversão, na qual se brincava de mundo ao contrário, invertendo as hierarquias e 

convenções sociais; e, uma fase exorbitada, em que o excesso, o transbordamento e a 

transgressão das normas eram a regra. O riso era fator essencial, ele dava sentido e 

eficácia para a festa arcaica, afinal, não era possível conceber mascaradas, 

travestimentos, cenas de inversão, desordens e excessos, sem o riso ruidoso.   

Importa salientar que a função elementar das antigas festas gregas seria 

reforçar a coesão social na pólis. Elas asseguravam a perpetuação da ordem humana ao 

renovar periodicamente a relação com o mundo divino. O parêntese festivo do riso 
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desenfreado servia, portanto, à recriação do mundo ordenado e ao reforço periódico da 

norma. A festa representava o avesso do cotidiano, a ruptura com as atividades sociais, 

o esquecimento do profano, um contato com o mundo dos deuses e dos demônios que 

controlam a vida. Conforme aponta Minois (2003) a festa era uma espécie de 

reafirmação da ordem cultural e social, por meio da experimentação ritualizada da 

desordem. Portanto, a festa não tinha como finalidade única a necessidade de diversão. 

Tratar-se-ia de uma coisa muito mais séria, de fundamental importância. Cabe ressaltar 

que a função do riso, de início, era conservadora e não revolucionária. 

Exemplifiquemos: 

 

Durante a festa Krônia, os escravos desfrutavam grande liberdade, 
podiam até fazer-se servir pelos senhores, que eles repreendiam. Bem 
no meio dos risos, zombarias e brincadeiras obscenas. O caos é 
indispensável para representar, em seguida, a criação da ordem. 
Durante essas desordens em que o riso é livre, escolhe-se um 
personagem que preside e encarna esse caos, um prisioneiro ou um 
escravo que vai ser sacrificado no fim da festa, para um ato fundador 
da regra, da norma, da ordem. Em Rodes, o prisioneiro era 
embriagado previamente; depois de sua morte, tudo retornava à 
ordem, o riso livre desaparecia (MINOIS, 2003, p. 31). 

 

Ainda segundo o autor, outra explicação para o sentido das desordens 

programadas das festas gregas seria a necessidade que o homem tem de despojar-se de 

sua agressividade natural para viver em sociedade. Haveria uma associação e 

complementaridade entre o riso e a agressividade. O riso permitiria controlar e 

reorientar nossas tendências naturais para a brutalidade. Assim, ele atuaria como válvula 

de escape, desviando, canalizando, ludibriando a agressividade do animal social. O riso 

coletivo, de alguma forma, promoveria o abandono da violência. 

Assim como nas festas, o riso da comédia teatral visava o confronto da 

norma e a repetição de um rito fundador para manter a ordem social. Conforme salienta 

Bremmer (2000), com Aristófanes (445 a.C. - 386 a.C.),  o teatro do riso chegou a 

conhecer um cômico rude e agressivo, que não poupava nada nem ninguém: os 

apaixonados, os políticos, os filósofos e até os próprios deuses eram ridicularizados. Em 

suas peças, as mulheres poderiam assumir o poder, ou fazer greve de sexo; cada um 

poderia fazer a paz em tempos de guerra; poder-se-ia expulsar os demagogos do poder. 

Nesse riso residiria uma carga agressiva que não abriu porta à alegria, apenas. Nele 

residiam aspectos muito mais sérios, pois Aristófanes era, antes de tudo, um pensador 

político que queria provocar reflexão nos meandros do poder. 
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Contudo, ao final do século V a.C., a atmosfera política sofreu mudanças e o 

riso agressivo e desregrado começou a provocar oposições. Uma nova exigência de 

contenção foi imposta. Pressões foram exercidas sobre Aristófanes e outros autores do 

teatro para que moderassem seu riso. Sobretudo os políticos que, considerando-se 

representantes do povo, passaram a não admitir a exposição ao ridículo. Como 

justificativa, afirmavam que a democracia não toleraria a derrisão por ser um regime 

frágil, que tem necessidade de homens políticos respeitáveis e honrados para sobreviver. 

O tirano e o rei não têm necessidade de respeitabilidade: eles têm a força e aura 

religiosa; ao passo que, o eleito pelo povo só pode contar com seu prestígio pessoal, que 

a derrisão facilmente é capaz de comprometer.  

Deste modo, o riso desenfreado, brutal, agressivo e evocador do caos passou 

a ser vigiado, enquadrado e limitado. Seu uso oficial, seja nos palcos ou na vida pública, 

foi submetido a regras. Os filósofos do século IV a.C. se encarregaram disso. De acordo 

com Bremmer (2000), com o crescente refinamento e progressos intelectuais 

estabeleceu-se uma desconfiança clara em relação ao riso desenfreado, considerado 

então como manifestação indecente de uma emoção primária, ainda próxima de um 

instinto selvagem e inquietante, o qual se deveria aprisionar, domesticar, civilizar. Ao 

riso duro e agressivo, sucede-se o riso velado, símbolo de urbanidade e cultura. 

Os mitos foram revistos e corrigidos para torná-los mais respeitáveis. O 

teatro cômico também refletiu essa evolução. Não se exibiam mais falos, excrementos, 

grosserias e agressões verbais contra os políticos. A nova comédia dirigiu-se a um 

público selecionado, mais culto e abastado, que buscava um espetáculo que 

corroborasse com as convenções sociais e afastasse o medo da subversão. Em pauta 

figuravam os assuntos domésticos, as relações sentimentais, conjugais e familiares, em 

que a moral era sempre exaltada. O riso de bom tom passou a ser aliado das convenções, 

e a comédia passou a abordar os interditos e ridicularizar os marginais, acatando as 

normas sociais. O riso cotidiano e banal, provocado pelos pequenos infortúnios e 

reveses de nossos semelhantes passou a ser condenável. O único caso em que o riso era 

lícito seria quando o alvo era o inimigo. O riso na sociedade grega do período clássico 

era expressão de liberação e alegria e, ao mesmo tempo, manifestação de ódio e 

execração. Por exemplo, o conhecido provérbio utilizado como regra e virtude no 

mundo antigo: “aos amigos fazer o bem, aos inimigos mal”. E fazer o mal inclui rir, 

ultrajar, zombar e escarnecer (BARBOSA, 2008, p. 91). 
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 Acreditava-se que rir nos tornaria feios, tanto física quanto moralmente, de 

modo que o riso só seria aceitável em pequenas doses, a fim de tornar mais agradável a 

conversação, com brincadeiras finas e que não magoassem. Essa evolução levou o riso 

arcaico – devastador, agressivo e triunfante – ao riso moderno – irônico, comedido, 

colocado a serviço da moral e do conhecimento. Minois (2003) aponta que no período 

arcaico, ria-se ruidosamente, mas a partir do século IV a.C., ria-se menos e mais 

discretamente, no entanto, falava-se mais do riso. Todos os filósofos abordaram o 

assunto, de forma apaixonada, tomando partido a favor do riso ou contra ele. Os 

discursos sobre o riso, numerosos e contraditórios, demonstraram que ele se tratava de 

um bem essencial à vida.  

Os latinos não foram mais sérios que os gregos, eles tinham orgulho de seu 

senso de humor. O riso esteve presente por toda parte da sociedade romana sob diversas 

formas: positivas e negativas, sutis e grosseiras, agressivas e indulgentes. Assim como 

na Grécia, o riso também foi utilizado a serviço da causa moral, como instrumento de 

imobilismo e não de inovação. A sociedade romana era profundamente conservadora e 

assegurava seu sucesso através do apego às tradições.  

Segundo Graf (2000), a sátira e a comédia foram os principais gêneros do 

riso romano, chegando a atingir uma dimensão nacional e, inevitavelmente, a esfera 

política. Seus alvos eram morais, sociais e políticos, e seu espírito, essencialmente 

conservador. Em particular, o período das guerras civis foi muito propenso para que a 

opinião pública tomasse consciência política, tendo em vista que a sobrevivência de 

Roma esteve em questão. Esta época de guerras proporcionou um verdadeiro estímulo 

aos satiristas, os quais se manifestaram por meio de zombarias contra chefes militares e 

ditadores. A exemplo de César que fora objeto de diversas sátiras que tratavam, em 

particular, sobre a sua vida sexual. Nos dizeres de Minois (2003, p. 89), o chefe de 

Estado era tratado, por exemplo, como “marido de todas as mulheres e mulher de todos 

os maridos”. Todavia, embora apresentasse uma intenção provocativa e subversiva, a 

sátira política em Roma tinha como finalidade apenas a defesa das tradições e da ordem 

estabelecida.  

A sátira latina desempenhava um papel ao mesmo tempo catártico e 

conservador. Era um gênero que atacava e ridicularizava os diversos vícios e defeitos, 

corrigindo a perversão por meio do escárnio. A sátira proporcionava um alívio coletivo 

por intermédio do riso, permitindo ao indivíduo que se retirasse de seu ambiente 

cotidiano e transgredisse os limites e as regras. Para Graf (2000), este era um riso de 
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evasão, agressivo, e que servia de exutório, contribuindo, na realidade, para a 

consolidação do poder.  

A sátira funcionava como uma espécie de “válvula de segurança” da 

sociedade civil, como evasão de um mundo às avessas. As festas possibilitavam 

condutas de evasão que implicavam forte dose de agressividade no riso festivo e teatral, 

e cujo objetivo era descarregar, por um riso desenfreado e barulhento, o excesso de 

energia hostil. Deste modo, conforme salienta Minois (2003), o riso contribuiu muito 

para a longevidade da sociedade romana. Contudo, a desconfiança em relação ao riso 

apareceu pouco a pouco nessa sociedade. Nos círculos dirigentes passou-se a prevalecer 

uma concepção negativista: o poder desconfiava do riso; ele vigiava as expressões 

subversivas nas festas; nas classes superiores, deveria ser utilizado apenas com 

parcimônia, sob forma muito apurada, cada vez mais artificial e ponderada. O riso 

moralizador da sátira romana tornou-se mais escasso, quando a paródia das classes 

dominantes passou a ser punida com açoite ou banimento. 

Por seu turno, a elite intelectual não agiu de modo diferente das classes 

dirigentes. Pode-se, por exemplo, entrever a diferença de leitura no que tange ao riso 

entre autores de grande influência para a sociedade romana, tais como Cícero e 

Quintiliano. De acordo com Verena Alberti (1999), as teorias dos autores mencionados 

são provavelmente os primeiros textos sistemáticos sobre o riso no pensamento 

ocidental, os quais dedicaram um capítulo inteiro de suas obras de retórica ao riso. Para 

Cícero, o riso seria uma arma, um instrumento, e os conselhos que ele dava quanto ao 

seu uso somente visavam à eficácia retórica. O riso poderia servir para convencer, 

atacar, defender, ensinar. Contudo, Cícero fixava limites estritos ao riso para que este 

fosse considerado respeitável e pudesse ser socialmente aceitável. Graf (2000) salienta 

que o filósofo defendia que o riso deveria ser “elegante”, “polido”, “inventivo”, 

“engraçado”, e que deveria respeitar o estatuto social e evitar a grosseria.  

Minois (2003) aponta que cerca de um século mais tarde, Quintiliano 

retomou a problemática em pauta. Porém, o riso era visto por ele, claramente, com 

maior desconfiança. Ele exprimiu muitos temores sobre o assunto, concebendo o riso 

como um elemento desestruturador, um fomento à desordem, perigoso para o poder, na 

medida em que abala a dignidade e a autoridade. Além disso, considerava o riso 

perturbador, demoníaco, incontrolável. Essa força obscura deveria, com efeito, ser 

utilizada com parcimônia e nunca direcionada contra os desafortunados ou os cidadãos 

notáveis. 
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A trajetória do riso na sociedade romana sofreu uma degradação 

progressiva. O riso vigoroso e multiforme dos primeiros séculos do Império tornou-se 

um riso parcimonioso, refinado e de bom gosto; tão longe quanto possível da sua 

vertente agressiva e da grosseira zombaria. Com o riso grosseiro sob vigilância e o riso 

fino totalmente adulterado, Roma declinou ao mesmo tempo que sua capacidade de rir. 

Para os romanos dos séculos III e IV não houve sequer a possibilidade de rir de seus 

infortúnios, pois, antes mesmo do desaparecimento do Império, eles entraram no “vale 

de lágrimas” que a nova religião lhes preparou.  

 

O riso carnavalesco e as bufonarias da Idade Média 

 

Religião séria por excelência, o cristianismo sempre foi pouco propício ao 

riso. Suas origens, dogmas e história o provam. O monoteísmo aboliu o riso do mundo 

divino, afinal, indaga Minois (2003, p. 111): “do que poderia rir um Ser todo-poderoso, 

perfeito, que se basta a si mesmo, sabe tudo, vê tudo e pode tudo?”. No fim do século II, 

período em que se situa o cristianismo nascente, rir e sorrir eram considerados símbolos 

de possessão demoníaca. Conforme ilustra a seguinte passagem nos Atos dos Apóstolos 

Pedro e Simão: “Pedro voltou-se para a multidão que estava atrás dele e viu, no meio 

dela, alguém sorrir, alguém possuído por um demônio muito maligno” (MINOIS, 2003, 

p. 126). O riso estava diretamente associado ao diabo, à imperfeição, à corrupção e ao 

fato de que as criaturas seriam decaídas – o ser humano seria um fantoche ridículo, nu, 

que possui sexo, que peida e arrota, que defeca, que se fere, que cai, que se engana e se 

prejudica, que se torna feio, que envelhece e que morre. Em suma, o riso se insinuava 

por todas as imperfeições humanas. Era uma constatação de decadência e, ao mesmo 

tempo, um consolo, uma conduta de compensação, para escapar ao desespero e à 

angústia. Aqui, vale a máxima “rir para não chorar”.  

Os pais da Igreja viram no riso um fenômeno diabólico ligado à decadência 

humana. Tinham uma concepção muito negativa sobre ele, e isso marcou o cristianismo 

durante séculos. Todavia, reconheciam que o riso fazia parte da natureza humana, de 

modo que não se poderia proibi-lo totalmente. Não era preciso suprimir tudo o que é 

natural ao homem, mas, antes, deve-se impor-lhe a medida e o tempo convenientes. Não 

era porque o homem é um animal capaz de rir que era preciso rir de tudo. Portanto, era 

preciso utilizá-lo a serviço do bem. Sendo assim, o único caso de riso lícito seria aquele 

utilizado como zombaria contra o mal. 
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Iniciou-se, assim, um longo período de lutas acirradas contra o riso coletivo 

sob a forma de festas, pois, estas estavam intimamente ligadas à mitologia e às crenças 

pagãs. Desde o início do Império cristão, as festas pagãs deixaram de ser patrocinadas e 

suas interdições e condenações multiplicaram-se, embora com relativa ineficácia. 

Diante do insucesso quanto a seu objetivo de extinguir o riso pagão, o cristianismo 

adotou outra estratégia: passou a demonstrar alguma tolerância ao riso. Ora, o 

cristianismo, que não pôde eliminar o riso, começou a assimilá-lo. A Igreja, a despeito 

de sua rigidez aparente, sempre teve um extraordinário poder de adaptação. Conforme 

salienta Minois (2003), o que não pode eliminar, ela assimila, ela integra à sua 

substância, o que lhe permitiu ultrapassar, até aqui, todas as crises. As desventuras dos 

demônios forneceram uma vasta fonte de histórias engraçadas na Idade Média; os 

clérigos voltaram o riso contra a figura do diabo, ironicamente, aquele que teria dado 

origem ao riso. Citamos o seguinte exemplo em que o pobre diabo aparece como um ser 

diminuído, quase inofensivo: 

 

Uma religiosa queria salada; gulosa, morde uma folha, esquecendo de 
fazer o sinal da cruz; ora, um diabinho estava tranquilamente sobre a 
folha, fazendo a sesta. É engolido e a religiosa fica possuída. O abade 
Euquicius intervém para exorcizá-la e o diabinho se espanta por ser 
chamado para a briga: ‘O que foi que eu fiz errado? Eu estava 
descansando sobre a folha da salada, ela veio e me comeu’ (MINOIS, 
2003, p. 139).  
 

Ademais, a Igreja percebeu que um modo mais eficaz que extinguir as festas 

pagãs seria a criação de festas cristãs para substituí-las. O povo não via aí 

inconveniência, desde que continuasse a se divertir. Assim, de acordo com o historiador 

russo Mikhail Bakhtine (1965/2010), foram promovidas as festas oficiais, nas quais 

havia limites para a liberdade de rir – riso Pascal, Carnaval, Festa dos Bobos e do Asno. 

O riso era livre apenas em certas épocas do ano e sob certas circunstâncias; ao passo 

que, no tempo restante, o sagrado deveria ser protegido da zombaria. Indubitavelmente, 

essa divisão ainda não era estrita e enfrentava alguma resistência, mas, aos poucos, 

tentou-se instaurar a ideia bíblica segundo a qual haveria um tempo para rir e um tempo 

para chorar.  

Conforme o historiador aponta, na Idade Média existia uma dupla visão de 

mundo: a visão séria – ligada às autoridades, e a visão cômica – relacionada ao povo. A 

visão oficial e séria do mundo caracterizava-se por insistir no permanente, no estável. 
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Ela era acompanhada de interditos, restrições, medo e intimidação. Era o oposto da 

visão cômica, que estaria associada à liberdade e vitória sobre o medo. A visão séria do 

mundo só visualizava no riso popular grosserias, insultos e sacrilégios, além de uma 

intenção subversiva de rebaixamento1.  

 Na Idade Média, o riso e a visão cômica foram excluídos do domínio 

sagrado e tornaram-se a característica essencial da cultura popular, que evoluiu fora da 

esfera oficial. O fato de ter se desenvolvido de maneira autônoma, fora do controle das 

autoridades, permitiu que a visão cômica do mundo adquirisse uma licença e liberdade 

extraordinárias. 

Dentre as diversas festas, a de maior destaque era o Carnaval. O riso 

carnavalesco era ambivalente, isto é, alegre e inofensivo, mas também zombeteiro e 

sarcástico. Tratava-se de um riso universal que atingia todas as coisas e pessoas. Na 

festa carnavalesca, as condições sociais oficiais eram zombadas e reviradas, de modo 

que mesmo os ritos mais sagrados eram parodiados. A ordem era: destruir, reduzir e 

zombar de tudo o que fazia medo. O povo representava a própria vida, parodiando-a e 

invertendo-a em uma vida melhor, livre e transfigurada. Para Bakhtine (1965/2010), o 

Carnaval seria, portanto, a segunda vida do povo, baseada no princípio do riso. Vida 

essa que corresponderia a uma vida de liberdade, igualdade e abundância. Era um 

momento provisório, mas que proporcionava libertação em face das regras, valores, 

tabus e hierarquias. 

O riso carnavalesco tinha, com efeito, uma função de liberação de 

necessidades recalcadas em que as forças vitais, obrigatoriamente canalizadas na vida 

social cotidiana, encontram nesse riso coletivo uma espécie de válvula de escape. A 

mascarada permitia a realização simbólica dos desejos e dos instintos controlados, de 

modo que, o corpo e suas necessidades poderiam triunfar sobre a tirania do espírito e da 

moral. Contudo, o valor de subversão social do riso era tolerado pelas autoridades 

apenas temporariamente, e autorizado em circunstâncias estritamente determinadas. 

Importa destacar que, a despeito do riso carnavalesco acenar-se com a 

contestação social, nesse período, apenas seu lado lúdico e divertido prevalecia. Até 

meados do século XIV o espírito contestatório e desafiador do riso não atingira ainda o 

                                                             
1 Segundo Bakhtine (1965/2010), o rebaixamento consiste na transferência de tudo o que é elevado, 
espiritual, ideal e abstrato para o plano material e corporal, aquele da terra e do corpo em sua indissolúvel 
unidade. A paródia medieval, portanto, vai ser um processo de rebaixamento, explicando o alto pelo baixo 
– não sob uma perspectiva puramente negativa, mas com o objetivo de recreação.  
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nível de consciência da população. A ordem existente era caçoada, sem dúvida, mas não 

havia intenção de incitar uma revolta. Segundo Minois (2003), a cronologia aqui é 

essencial. Somente a partir dos anos 1380 o tom se tornou efetivamente mordaz, pois as 

desgraças do tempo motivaram isso. As autoridades – poderes eclesiásticos e 

municipalidades – controlavam e utilizavam o espetáculo das festas carnavalescas para 

manter seu prestígio e sua popularidade por meio de concessões ao riso. Todos os 

governos toleravam de bom grado essas brincadeiras que, por algumas horas ou mesmo 

dias, desafiavam sua dignidade e zombavam de suas maneiras e de sua posição social, 

afinal, acreditavam com veemência que mesmo farsas tão grandes não poderiam lhes 

promover grandes ameaças. 

A propósito das concessões ao riso outorgadas pelas autoridades no período 

medieval, não se pode prescindir da referência ao Bobo, figura de grande destaque na 

Idade Média e que assume papel fundamental para as discussões que serão realizadas 

nos próximos capítulos deste trabalho. O bobo evocava a completa reviravolta de 

valores, ele inspirava, simultaneamente, repulsa e piedade, encarnava o pecado pelo 

desregramento de seus costumes e de seus sentidos e, ao mesmo tempo, era inocente, o 

irresponsável protegido por Deus. Minois (2003) aponta que, navegando entre Deus e o 

diabo, ele era o bode expiatório ideal. Era a imagem da desordem, do caos; nele 

toleravam-se todas as liberdades.  

A Idade Média atribuiu lugar importante ao bobo do rei. Tal figura adquiriu 

nessa época um grande prestígio, tendo em vista que todas as casas reais e principescas 

tinham seus bobos, além dos grandes senhores, das municipalidades e corporações 

terem feito questão de adotá-lo como mascote. A personagem do bobo ocupava uma 

posição quase oficial no seio de cada grupo organizado, de modo que, aqui, cabe 

levantar a seguinte questão: por que os soberanos medievais tinham sempre junto de si 

esse personagem ao qual conferiam tanta importância?  

De saída, cumpre salientar que tais bobos não eram efetivamente bobos. 

Segundo Minois (2003), no início, a função do bufão parece ter sido mantida por um 

verdadeiro bobo, sendo substituído, progressivamente, por habilidosos histriões. Tal 

função exigia grande inteligência, pois, para desempenhar bem seu papel, o bobo 

deveria observar cautelosamente a posição social, o momento e o humor daqueles a 

quem deveria agradar. Era um ofício tão árduo quanto o do sábio, porque a sua loucura 

só poderia ser mostrada sabiamente.   
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O bobo do rei existia para fazer rir, essa era sua função primeira. Contudo, 

não se tratava, evidentemente, de um simples palhaço. O bobo, sob a aparência de 

zombar do rei, transformou-se em seu instrumento, seu conselheiro, seu porta-voz. Suas 

zombarias cáusticas, sua falsa ingenuidade, seu sólido bom-senso faziam dele um 

conselheiro muito ouvido. O riso dele era de suma importância, posto que trazia consigo 

o que faltava, em geral, nos círculos do rei: a verdade. Nos dizeres de Aida Ungier 

(2001, p. 25): “A piada diz o que não pode ser dito, assim como o bobo da corte, que 

por sua condição não precisa ser levado à sério, é o personagem escolhido para 

denunciar a verdade, sendo figura absolutamente necessária ao lado do rei”. Para 

ilustrarmos, citamos uma tirada irônica do bobo de Filipe VI, encarregado de anunciar 

ao rei o desastre naval de L’Écluse, em 1340:  

 

‘Esses covardes ingleses! Esses poltrões!’. ‘Como, primo?’, inquieta-
se o rei. ‘Como?! Porque eles não tiveram a coragem de se jogar no 
mar, como nossos bravos soldados franceses, que pularam a amurada, 
deixando os navios para o inimigo covarde, que não demonstrou 
nenhuma inclinação em segui-los’ (MINOIS, 2003, p. 231, grifos 
nossos).   
 

Outro exemplo no qual podemos vislumbrar perfeitamente a atuação da 

função do bobo está na tragédia escrita por William Shakespeare, Rei Lear. Esta se 

baseia em um conto popular, o qual descreve a história de um velho rei que decidiu 

medir o grau de afeto de suas filhas para escolher como sucessora aquela que mais o 

amasse. Mais tarde, o tempo demonstraria que a caçula era a única digna do trono. Na 

trama, o personagem do bobo ocupa um lugar importante, afinal, mais do que ser 

engraçado, a função do personagem é a de servir de consciência para Lear. Percebe-se 

como o bobo não deixa, em momento algum, que o rei esqueça o engano que cometeu. 

Todas as suas graças têm significado maior e são, via de regra, bastante cruéis para com 

o rei, tais quais as seguintes, dentre as inúmeras passagens nas quais o bobo repreende 

Lear por ter entregado todos os seus títulos: 

 

“... Agora viraste um 0 sem número. Sou melhor do que tu agora; eu 
sou um bobo, tu não és nada...” (SHAKESPEARE, 1605/2011, p. 42). 
 
“Se fosse meu bobo vovô, eu te surrava por ficares velho antes do 
tempo... Tu não deverias ter ficado velho antes de ficares sábio” 
(SHAKESPEARE, 1605/2011, p. 50). 
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O rei, cercado de conselheiros-cortesãos, tendia a perder o contato com a 

realidade e, sobretudo, com os aspectos desagradáveis do real. Excluído da realidade 

por lisonjas, temores e intrigas dos que o cercavam, o soberano só conhecia a verdade 

por meio de seu bobo – sobretudo a verdade penosa, aquela que fere, aquela que um 

homem sensato e atento à situação não ousaria revelar. Aqui podemos exaltar outro 

importante conto popular, o qual representa claramente como o olhar atento e o 

comentário sutil de um personagem bobo exerce grande influencia para o soberano. No 

conto de autoria de Hans Christian Andersen (1837/2010), intitulado A roupa nova do 

imperador, narra-se a história de um imperador muito vaidoso que é enganado pela 

grandiosa promessa de uma dupla de espertalhões que lhe dizem ter a habilidade de 

tecer o traje mais bonito de todo o reino, utilizando um tecido especial. Além disso, o 

tecido possuía a peculiaridade de ser invisível a toda pessoa que não fosse digna do 

cargo que ocupava.  

Diante da possibilidade de descobrir quais homens seriam indignos de seus 

cargos, o imperador ficou maravilhado e não pensou duas vezes em encomendar o traje 

para si. Curioso para ver o resultado final do trabalho, o imperador enviou alguns de 

seus mais fiéis subordinados para supervisionar o trabalho de tecelagem. Ao se 

depararem com teares vazios e sendo persuadidos pelos espertalhões sobre o quanto o 

padrão e as cores do tecido eram excelentes, os subordinados decidiram por fingir para 

o imperador como o resultado estava sendo esplêndido. Ora, na verdade eles não viam 

nada, mas não se consideravam idiotas a ponto de demonstrar que não seriam dignos 

dos seus respectivos cargos. Assim, cercado de comentários sobre o quanto era belo o 

traje, o imperador decidiu realizar um desfile para todo o reino vê-lo.  

Os cidadãos também não viam nada, mas tendo conhecimento dos supostos 

poderes especiais do tecido, tiveram medo de contrariar o imperador, de modo que 

todos exclamavam o quanto era maravilhosa a roupa do soberano. Contudo, em meio a 

multidão, de repente a voz de um pequeno e inocente garotinho ecoou: “Mas o 

imperador está nu!”(ANDERSEN, 1837/2010, p. 186). Todo o povo começou a 

cochichar e o imperador estremeceu, pois desconfiava da verdade. Assim mesmo, optou 

por dar continuidade ao evento. Muito tempo depois o menino tornou-se o conselheiro 

mais importante do imperador, diz-se que seu mérito foi ter sido o único a ter coragem 

de dizer-lhe a verdade.  

O bufão exprimia a verdade, em termos crus e cínicos. Ele tinha o privilégio 

de dizer em voz alta o que todo mundo pensava baixo, o que era muito útil ao rei para 



18 
 

fazê-lo enxergar a realidade. Agente de informação, intermediário entre o soberano e os 

súditos, de acordo com Bakhtine (1965/2010), o seu papel era expressar a verdade 

através do riso, expor as verdadeiras motivações – pouco confessáveis – por trás da 

fachada engraçado. O riso do bobo tinha ainda, na Idade Média, outra função: indicar ao 

rei os limites de seu poder. O bobo era também aquele que lembrava ao rei que ele era 

apenas um mortal, partilhava da condição humana, para evitar que mergulhasse na 

embriaguez do poder solitário. O bobo era o único que podia dizer tudo ao rei. Sob a 

proteção da loucura e do riso lhe era permitido tudo. Ele possuía o direito à palavra 

livre.  

A função do bobo do rei seguiu ocupando uma posição de importância ao 

longo do período medieval, no entanto, pouco antes da passagem ao período moderno, 

aquela foi perdendo aos poucos seu sentido de existência. Em uma época que se dizia 

séria e racional, e em que se encarceravam os loucos, não se poderia, evidentemente, 

tolerar a presença desses personagens oriundos de uma idade das trevas, os bobos do 

rei. O absolutismo de direito divino pretendia representar a autoridade de Deus sobre a 

terra e não tolerava mais nenhum contrapoder. A monarquia absoluta era um poder 

político que deveria ser levado a sério, portanto, abolia qualquer crítica cômica a 

respeito da autoridade. Privado, paulatinamente, das condições que lhe permitiam, na 

Idade Média e na Renascença, exprimir a verdade sobre o mundo e sobre o homem, o 

bobo foi destituído de seus poderes. Nesse contexto, o lugar do bobo foi reduzido às 

dimensões da boa palavra, da tirada engenhosa, da alusão irônica. Mas, sobretudo, o 

bobo “clássico” perdeu, definitivamente, seu caráter de oposição.  

Dissemos anteriormente que, na Idade Média, o riso carnavalesco era antes 

um fator de coesão social que de revolta. As festas não tinham apelo à subversão nem à 

desordem. O riso carnavalesco medieval contemplava, ao mesmo tempo, a ordem social 

e as exigências morais pela paródia e pela derrisão. Vê-se aí, por exemplo, homens 

vestidos de mulher, da maneira mais caricatural possível: sedas e veludos com um boné 

de renda e, às vezes, um travesseiro para simular uma gravidez. Tal ato pode ser 

interpretado como uma forma de reforçar o modo como as mulheres tradicionalmente 

deveriam se vestir e qual deveria ser o seu papel social, a saber, gerar e cuidar dos 

filhos.  

Outro exemplo de destaque dentre os diversos eventos que reforçavam a 

ordem social na Idade Média era o Charivari. Seu funcionamento consistia, 

basicamente, em um agrupamento ruidoso dos membros do vilarejo, dentre os quais 
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alguns saiam disfarçados e batendo em utensílios de cozinha. Eles se reuniam diante da 

residência de um dos membros da comunidade que estava excluído do grupo por 

realizar algum tipo de conduta considerada repreensível e aplicavam diversificadas 

sanções.  Segundo Minois (2003), dentre os alvos mais corriqueiros do Charivari 

estavam: mulheres que batiam nos maridos ou que mandavam neles, bem como os 

maridos que apanhavam das esposas, maridos violentos, desvios sexuais, os avarentos, 

as moças loucas por seus corpos, as mulheres adúlteras, os bêbados brutais e 

escandalosos, os delatores e caluniadores, os maridos que frequentavam prostíbulos, 

dentre outros que, de alguma forma, iam de encontro à opinião pública da comunidade. 

A balbúrdia dos integrantes, munidos com seus sinos, tachos, tamborins e 

berrantes, além de gritos agudos com voz enfurecida, risos mordazes e impiedosos, e 

mímicas obscenas, podia durar em torno de uma semana diante da casa de suas vítimas, 

até que elas aceitassem e pagassem uma multa. Em alguns lugares, a vítima era levada 

sobre um pranchão e salpicada de imundices; a mulher infiel era atirada na lama; a 

vítima também poderia ser levada em passeio sobre um asno, sentada ao contrário. Em 

alguns casos, a vítima envergonhada podia ser forçada a exilar-se e, em outros, cometia 

suicídio. 

Com efeito, tratava-se de sancionar um desvio que exigia atenção para o 

bom funcionamento da comunidade e a preservação da moral costumeira. E o 

instrumento dessa sanção era o riso zombeteiro, ruidoso e agressivo. Todos esses 

procedimentos primitivos e humilhantes ridicularizavam cruelmente um indivíduo 

considerado desviante. Desse modo, aqueles que eram vítimas dessas práticas jamais se 

livravam do ridículo e da vergonha que lhe causavam. O Charivari era, portanto, um 

instrumento de controle da sociabilidade e dos costumes dos aldeões, pois ele punia os 

desvios domésticos, os quais estariam fora do alcance do poder da Justiça. Tratava-se de 

um riso de rejeição, que excluía os desencaminhados e os marginais; verdadeiro bastião 

das normas, dos valores e dos preceitos estabelecidos.  

Esse riso coletivo, bem longe de favorecer a tolerância era, ao contrário, um 

instrumento de opressão que não tolerava a diferença. Essas práticas medievais se 

preocupavam em preservar o equilíbrio tradicional e expulsar, pelo riso, o mal que 

ameaçava a comunidade. A atitude das autoridades era hesitante, pois quando se tratava 

de práticas de autorregulação que mantinham a ordem estabelecida, elas não podiam 

punir – não queriam, à bem da verdade. Somente a partir do século XVI é que se 

começou a levar aos tribunais casos de Charivari malsucedidos ou que resultaram em 
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graves excessos. Em linhas gerais, o riso provocado nesses eventos não ameaçava a 

ordem social, pelo contrário, a reforçava, conforme assevera Bakhtine (1965/2010). 

Podemos entrever que, na Idade Média, o riso era sinal de aprovação do sistema 

vigente, de seus valores e de sua hierarquia, portanto, era largamente utilizado a serviço 

dos poderes. Mesmo quando estes últimos eram parodiados nas festas, retiravam 

benefícios delas. O riso da festa medieval, até meados do século XIV, era uma espécie 

de instrumento da coesão social.                                                   

É muito revelador que essas bufonarias e obscenidades, que mais tarde serão 

consideradas blasfematórias, tenham sido toleradas na Idade Média. Apontamos 

anteriormente que até meados do século XIV o tom do riso não era predominantemente 

contestatório e desafiador. Além de atuarem em prol da manutenção da ordem 

estabelecida, as autoridades governamentais e os poderes eclesiásticos toleravam as 

zombarias porque acreditavam que essas não lhes causariam ameaças. A postura 

adotada pelos governantes perante o riso nos demonstra uma aposta muito confiante: 

tolerava-se tal excesso porque não havia dúvidas quanto à solidez dos valores; não se 

pensava que eles correriam risco por causa das paródias. Podia-se brincar com esses 

valores porque consideravam-nos imunes à contestação verdadeira.  

Todavia, a aposta foi perdida. A natureza do riso se transformou ao longo da 

Idade Média. O riso lúdico cedeu lugar a um riso mordaz e contestatório. Minois (2003) 

aponta que as crises que se instauraram motivaram isso: superpopulação que provocou a 

volta da escassez e da fome, a Guerra dos Cem Anos, a peste negra, entre outros. Em 

uma Europa dizimada, esfomeada e devastada, a recessão econômica se instaurou, as 

tensões sociais agravaram-se e disseminaram motins e revoltas urbanas. As autoridades 

civis enlouqueceram; a monarquia entrou em crise; as autoridades religiosas cederam ao 

pânico – circulavam rumores sobre o anticristo e o fim do mundo; a dúvida e a loucura 

estavam na moda. Com isso, todos os domínios da vida humana foram profundamente 

perturbados, provocando uma verdadeira mutação das mentalidades. A Europa perdeu 

suas referências e o riso amplificou-se a ponto de cobrir o medo. 

Contrapondo-se ao grande medo, o grande riso. Bakhtine (1965/2010) 

descreve que quanto mais alto e ruidoso, mais ele poderia afugentar os maus espíritos, 

sufocar os rumores atemorizantes, fazer esquecer – durante uma gargalhada – os perigos 

que ameaçavam. Deus também não foi poupado pelo riso. Diante da aparente inércia 

divina perante as catástrofes, o riso tornou-se acusador. “Sobretudo, não levanta o 

dedinho para socorrer-nos. Vós que tudo podeis e nos amais tanto! Olhai-nos sofrer!” 
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(MINOIS, 2003, p. 253). Os sermões tornaram-se ocasião de sátiras anticlericais que 

faziam críticas sociais e religiosas; e, ademais, as paródias religiosas adquiriram 

igualmente uma conotação política. 

A mudança de tom para um riso agressivo e mordaz foi notada 

especialmente nas festas, fossem elas organizadas ou espontâneas. Essa agressividade se 

descarregava ao mesmo tempo pela violência e pelo riso. Citamos o seguinte exemplo: 

  

Em Arras, em 1434, no transcorrer de um inverno muito rigoroso, que 
castiga demais a população, esta se diverte construindo personagens 
de neve ou de gelo, em diferentes lugares da cidade. Estavam em 
figura de neve, o imperador, o rei, a morte, o Grão-Senhor e sua 
sepultura. Assim, espontaneamente, não somente os habitantes de 
Arras zombam do frio, mas estendem seu riso a perigos mais 
permanentes, de outra ordem: a dança macabra, que leva todo mundo, 
inclusive os perigos da vida política da época; a derrisão atinge 
igualmente o clero, o rei, os senhores. Fixada no gelo, toda a 
sociedade do século XV, diante de seus medos, de suas injustiças, fica 
exposta às piadas da multidão. O riso adquire, aqui, aspectos 
vingativos. Essa festa espontânea da neve expele tanto os medos reais, 
particularmente tanto do frio e da morte, como os temores nascidos da 
sujeição às autoridades, ao rei, à Igreja. Os valores oficiais, impostos 
pela obediência a esses poderes, são criticados pela derrisão, pela 
ironia e pelo riso (MINOIS, 2003, p. 257).  
 

O Carnaval, com sua característica de licença e mundo às avessas, foi a 

expressão mais evidente dessa transformação. O que mudou, em relação à época 

precedente, foi o caráter muito mais explícito e preciso das alusões. A zombaria passou 

a apontar o dedo para os alvos. As farsas assumiram um tom mordaz e cruel, com 

contornos de crítica social. Por exemplo, a figura do cavaleiro que era apresentado 

como uma espécie de degenerado medroso; o clérigo, como um pedante parasita; o 

padre, como um trapaceiro. O riso se tornou um símbolo de zombaria contra as 

autoridades em falência. Entre o riso ruidoso e a violência, a fronteira era tênue e 

facilmente ultrapassável. As máscaras, os disfarces e o vinho facilitavam essa passagem, 

sobretudo, na atmosfera de conflitos que então prevalecia. O Carnaval mudou de tom no 

século XVI. O caráter banal dos divertimentos, que ridicularizavam certas funções e 

certas categorias sociais, degenerou-se, às vezes, em conflitos armados que ameaçavam 

a ordem pública. Nem todas as festas degeneravam em revolta, longe disso, porém, a 

preocupação das autoridades não era de todo infundada. Acontecia, cada vez mais, das 

festas terminarem em badernas sérias.  
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No século XV, as autoridades passaram a ver o riso com um olhar de 

desconfiança. O povo zombava de maneira agressiva dos dirigentes, cuja negligência 

era em parte responsável pelas crises; enquanto os senhores e burgueses temiam as 

reações do povo camponês e urbano, adotando medidas repressivas para assegurar a 

ordem e a segurança. Desse modo, decidiram por reprimir as manifestações coletivas do 

riso, acusado de ameaçar a paz social. Assim, teve início o confronto: riso turbulento e 

zombeteiro, de um lado, interdição ou limitação da festa, de outro.  

Durante mais de dois séculos, as autoridades religiosas e civis esforçaram-se 

por combater as festas. Obra de longo fôlego, que enfrentou fortes resistências e cujos 

resultados foram irregulares. Por diversas vezes, foi preciso que as interdições fossem 

renovadas. Essa repetição era um claro indício de ineficácia. Portanto, as autoridades 

buscaram adotar uma velha estratégia: apropriar-se das festas e torná-las oficiais, 

transformando-as em espetáculos disciplinados, que celebrassem a ordem estabelecida 

ao invés de subvertê-la. O participante tornar-se-ia um espectador cuja conduta seria 

ditada e vigiada, e as festividades se transformariam numa parada ritual que reafirmaria 

todas as hierarquias sociais.  

O objetivo era, então, substituir o riso agressivo e subversivo por um riso de 

convenção, puramente lúdico. Ria-se, brincava-se, divertia-se, mas não se contestava. 

Trata-se da política do “pão e do circo”. Encorajava-se a busca pelo prazer, celebrava-se 

o amor e até mesmo um certo grau de licenciosidade, estratégia que desarma qualquer 

tentativa de contestação social. Segundo Minois (2003), aumentar o riso livre, jogando 

com a atração pelo espetacular e pelo teatral, é um procedimento comumente utilizado 

por todos os poderes, desde os imperadores romanos mais tirânicos até os entusiastas do 

regime democrático.  

Desde a metade do século XVI ocorreu uma poderosa reação contra o riso 

do período medieval. Essa reação visava, em primeiro lugar, às manifestações sociais do 

riso popular e, posteriormente, a ofensiva se estendeu para o conjunto das atividades 

culturais. Conforme ressalta Minois:  

 

Sejamos sérios, retomemo-nos! Essa é palavra de ordem de uma 
Europa consciente da necessidade de restaurar a ordem ameaçada 
pelas fortes sacudidas das descobertas e das Reformas. Ora, o riso é a 
desordem, o caos, a contestação. Não é rindo que se fundam as bases 
de um mundo estável e regenerado. O recreio terminou (MINOIS, 
2003, p.317).  
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O século XVI foi também o momento em que a cultura popular e a cultura 

das elites afastaram-se uma da outra, de forma decisiva. A cultura das elites, letrada e 

esclarecida, visava o controle de si, do corpo social e do meio ambiente. Os novos 

valores de civilidade, razão, trabalho, obediência às hierarquias, respeito à religião eram 

incompatíveis com as manifestações do riso popular – considerado indecente, de mau 

gosto, resquício de uma época bárbara e grosseira. À exigência política de ordem 

acrescentam-se as normas de decoro social: considerava-se de bom-tom, para o homem 

decente, não rir, ou, ao menos, fazê-lo discretamente. Certamente, moralistas, teólogos e 

agentes do Estado sabiam que não poderiam abolir por completo o riso. Ao menos, que 

o riso se disciplinasse, que fosse polido, discreto, elegante, se possível silencioso, e que 

só se manifestasse por motivos legítimos: ridicularizar os defeitos, os pecados, os 

vícios, reagir a inocentes brincadeiras com finalidade recreativa. Para eles, o riso 

poderia ser um ornamento da vida social e cultural, submetendo-se a regras específicas.  

É difícil avaliar a eficácia dessas medidas. As resistências estavam por toda 

parte. Em diversas localidades, os representantes da ordem preferiam manter-se à 

distância durante as festas, cientes de que sua intervenção correria o risco de 

desencadear um motim. A exemplo do que ocorreu em Fréjus, no ano de 1560, quando 

o bispo foi expulso da catedral por homens mascarados e furiosos devido à interdição da 

festa dos Inocentes; em 1740, em Montpeyroux, um boneco representando o bispo sobre 

um asno, foi queimado no lugar do rei do Carnaval; um cavaleiro foi morto em 1754 

quando os guardas tentaram interromper um jogo. Desse modo, a guerra entre os 

poderes e as manifestações do riso popular prosseguiram durante todo o século XVIII. 

Minois (2003) salienta que a batalha foi dura até as vésperas da Revolução Francesa. 

 

A disciplinarização do riso na modernidade 

 

A grande investida contra o riso nos séculos XVII e XVIII fracassou, isto é, 

ele não apenas não sucumbiu, como tampouco recuou. O riso individual cotidiano e o 

riso coletivo continuavam a ressoar a despeito das ameaças. Contudo, o riso se 

transformou, não tanto pelas críticas, mas em razão do progresso cultural. Essa 

transformação acompanhou o desenvolvimento da consciência reflexiva da sociedade. 

De acordo com Minois (2003), as novas exigências de refinamento dos costumes2 e a 

                                                             
2 Cf. Elias, 1939/1994. 
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promoção de valores de civilidade pautados na ordem e equilíbrio provocaram uma 

reflexão sobre o riso. A ironia substituiu a piada e a brincadeira grosseira. O riso tornou-

se, essencialmente, um instrumento de crítica social, política e religiosa. Cada vez mais, 

era utilizado de maneira consciente, com uma finalidade precisa que era, 

frequentemente, agressiva e destruidora. Tendo dominado essa faculdade, o homem fez 

dele um instrumento, uma arma. Podemos citar como exemplo uma história sobre a 

rainha da Áustria, intitulada “planta da cidade”, na qual a figura da realeza foi exposta 

ao ridículo:  

 

Uma dama da Casa Real, recém-casada, recebe uma carta do marido, 
que está em La Rochelle, dizendo-lhe quanto a deseja. Para certificar-
se de que será compreendido, ele lhe faz um desenho de “um gros 
catze en bon arroy” (um pênis em ereção). A rainha, que abria todas 
as cartas endereçadas a suas damas de companhia, deu uma olhada 
rápida e distraída. Tendo percebido aquele desenho, disse: 
‘Certamente, é o mapa da cidade. Oh, que bom marido, com todo esse 
cuidado com a sua mulher!’ Depois disso, aquilo passou a ser 
chamado mapa da cidade. Que Ana da Áustria pudesse confundir a 
planta de La Rochelle com um sexo em ereção podia até ser 
desculpável: sabe-se que raramente via seu marido (MINOIS, 2003, p. 
368).  

 

Ao ser convertido em ironia, o riso bruto perdeu a sua naturalidade, 

civilizou-se, refinou-se e, além do mais, foi domesticado, na medida em que suas 

manifestações coletivas tornaram-se cada vez mais organizadas, enquadradas e 

normalizadas. Contar piadas tornou-se uma arte que se desenvolveu com a nova moda 

dos salões e encontros nos meios nobres e burgueses. Para brilhar na sociedade, nada 

melhor que um talento de contador cômico, portanto, era útil reunir um repertório de 

boas histórias. Os jest books, coleções de fábulas engraçadas, fervilhavam nessa época. 

Impressos ou manuscritos, estavam entre os livros mais consultados nas bibliotecas 

privadas. Todo homem de boas maneiras tinha seu exemplar, desde personalidades 

célebres até burgueses anônimos. Todos os temas eram abordados, porém, os prediletos 

eram sexo, casamento, relações sociais e os defeitos femininos. Citamos os seguintes 

exemplos: 

 

Uma mulher raspa o púbis; antes de fazer amor, seu marido coloca um 
sapatinho de bebê no pênis porque não quer andar descalço no 
restolho (MINOIS, 2003, p. 387). 
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Um homem e seu genro dormem juntos numa taverna, inocentemente; 
à noite, o genro sobe em cima do sogro, que, furioso por ser acordado, 
grita: ‘Meu Deus! O que você pretende? Eu já lhe dei minha filha para 
ficar livre disso!’ (MINOIS, 2003, p. 387). 

 

Os jest books são reveladores da evolução dos valores culturais e sociais. As 

piadas tornaram-se menos divertidas e mais polidas, mais civilizadas. O riso 

disciplinado que se impôs pouco a pouco na elite culta correspondia a uma afirmação 

das exigências morais em proveito de uma estabilização social e política. Expliquemo-

nos. Os poderes se restabeleceram, a sociedade estabilizou-se, as hierarquias 

reencontraram suas bases e uma nova ordem se estabeleceu. O riso sempre teve seu 

lugar no quadro clássico, mas agora, trata-se de um riso disciplinado, conveniente, de 

bom-tom, discreto. Conforme ressalta Minois (2003), um riso que acomodava 

convenções sociais e políticas, que defendia os valores, excluindo os desvios e os 

marginais. Um riso pequeno e polido, que zombava de alguns defeitos banais para 

assegurar a seriedade dos valores fundamentais. 

A partir da segunda metade do século XVII o riso tornou-se uma faculdade 

de espírito, uma ferramenta intelectual, um instrumento a serviço de uma causa, quer 

seja moral, social, política ou religiosa. Ele se decompôs em risos funcionais, 

correspondendo a necessidades específicas. O ridente generalista deu lugar aos 

especialistas. Desde o século XVIII, o riso teve seus atletas de alto nível, por assim 

dizer.  

O cômico oficial de convenção visava reforçar a norma, excluindo, por 

intermédio da ironia, os desviantes e os contestadores de qualquer espécie. Os alvos 

eram bem precisos. Sério e pedagógico, ele demonstrava aos homens de bem o quanto 

era ridículo um avarento, um ímpio, uma mulher que queria ser sábia, etc. Todavia, a 

comédia moralizante arrastava-se penosamente. Minois (2003) assevera que um dos 

grandes erros dos filósofos das Luzes foi acreditar na possibilidade de uma “comédia 

séria”, que apresentaria não os vícios, mas as virtudes e os deveres, em um ambiente de 

alegria e otimismo. Algumas tentativas, nesse sentido, culminaram em comédias sem 

graça que não faziam ninguém rir. Ora, a virtude não é um tema cômico e o bom humor 

forçado é muito artificial para provocar o riso. Mas pode-se, verdadeiramente, 

domesticar o riso? Intelectualizado, disciplinado, sob o disfarce da virtude e do decoro, 

não vai tardar para que o riso se desvencilhe dessa lógica e invista contra as bases do 

poder. 
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A Revolução Francesa deu início a um longo período de embates políticos, 

sociais, religiosos e ideológicos. Não se tratava mais do debate de ideias, mas de 

confrontos furiosos, às vezes sangrentos. Os princípios revolucionários abalaram todos 

os regimes em vigência e difundiram ideias subversivas para a ordem social. Tais 

perturbações espalharam uma profunda inquietude. No desencadear das paixões não 

somente se zombava, uivava-se de ódio. Aqui, mais do que nunca, o riso pôde expressar 

sua velha vocação de insulto, de agressão verbal e visual, de exclusão e zombaria 

humilhante.  

De acordo com Bakhtine (1965/2010), a Revolução proporcionou o 

ressurgimento do riso popular e das festas espontâneas. A população viveu a festa 

revolucionária como a realização do mundo às avessas, situando-se na esteira do 

Carnaval e associando violência e escárnio. A mascarada política, contra a monarquia e 

os poderes eclesiásticos, assumiu um caráter desafiador, de transgressão. Citamos os 

seguintes exemplos: 

 

Em Marselha, em 29 de abril de 1792, uma carroça de Baco é puxada 
por 22 asnos, simbolizando a aristocracia; injuria-se a família real 
apresentando Maria Antonieta como uma prostituta, vestida com 
andrajos, quando não é substituída por uma cabra para acompanhar a 
execrável “companhia do rei”, representada por um porco no qual se 
jogam excrementos e todo tipo de estrume (MINOIS, 2003, p. 474). 
 
Em Morteau, o cortejo compreende um boneco da rainha ladeado por 
doutores da Sorbonne e também o cardeal Collier e madame Valois-
Lamothe, um grande grupo de aristocratas com longas orelhas, asnos 
mitrados, alegorias do tempo e do destino e a efígie de Luís, enterrado 
no esterco sob risadas e gracejos (MINOIS, 2003, p. 474).  
 
Na Inglaterra, no ano de 1870, por ocasião das agitações camponesas, 
nas manifestações carnavalescas se queimam bonecos representando 
os magistrados (MINOIS, 2003, p. 481). 

 

Não se tratava mais apenas de representar a violência, parodiá-la e 

descarregá-la sobre bodes expiatórios no intuito de prevenir e exorcizar a violência 

social existente. Ao contrário, havia nessas mascaradas uma verdadeira incitação à 

violência e uma ameaça aos inimigos da Revolução. Não é de se surpreender que as 

autoridades assumissem uma postura de desconfiança, tendo em vista que, conforme 

salienta Bakhtine (1965/2010), essas festas exprimiam um espírito de independência, de 

insubordinação, que era capaz de alimentar uma resistência política. Decididamente, o 

riso em liberdade era muito perigoso.  
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Nos séculos XVIII e XIX, o jogo político complicou-se e, ao mesmo tempo, 

as técnicas de governo aperfeiçoaram-se e refinaram-se. Os poderes estudavam meios 

de dirigir as massas com eficácia, já que tomaram consciência de sua importância. Os 

métodos grosseiros de intimidação e de repressão foram largamente empregados, no 

entanto, os regimes parlamentares recorreram a soluções mais sutis. O projeto de 

domesticação do riso popular novamente foi retomado. Sabia-se, desde épocas 

precedentes, que o riso poderia funcionar como o “ópio do povo”, podendo mostrar-se 

mais eficaz que a religião. Portanto, era preciso deixar o povo com suas festas, afinal, 

elas o ocupavam, o consolavam e, acima de tudo, evitavam que procurasse outros ídolos 

mais perigosos. De acordo com Minois (2003), o modelo romano do “pão e circo” 

retornou com toda a força. 

Temos aqui uma inversão completa: as festas turbulentas que foram 

perseguidas durante séculos, foram novamente apropriadas pelos governantes, como 

auxiliares da manutenção da ordem pública, como mecanismos de autorregulação da 

sociedade. Os governos compreenderam o quanto poderiam tirar proveito da festa e não 

hesitaram em utilizá-la. Contudo, os eventos oficiais geralmente resultavam em 

fracasso, pois, apesar de ser possível criar uma nova festa, o riso não acontecia por 

decreto e, afinal, uma festa sem riso não era popular. Podemos ilustrar esse insucesso 

com o seguinte exemplo: 

 
Em 1871, as autoridades alemãs, para se reconciliar com a opinião 
pública da nova província, põem em prática uma estratégia cultural 
baseada na criação de festas e sociedades carnavalescas. Associando 
demonstração de força, glorificação do Reich e descontração popular 
do Carnaval, elas esperam favorecer a integração pelo riso. É em vão: 
essas festas, muito oficiais, tornam-se simples paradas às quais se 
assiste sem participar (MINOIS, 2003, p.481). 

 

As festas oficiais criadas pela Revolução fracassaram por serem 

excessivamente sérias, pedagógicas, rígidas, virtuosas e, inevitavelmente, tediosas. Elas 

buscavam oferecer uma imagem estável e duradoura da sociedade futura, além de tentar 

erigir novos ídolos, tais como a pátria, a liberdade e a razão. Bakhtine (1965/2010), as 

descreve como o inverso das tradicionais festas populares, que destruíam os ídolos, 

invertiam a ordem estabelecida e zombavam dos valores.  

Na contramão das mal sucedidas festas oficiais, a caricatura foi se tornando, 

aos poucos, um movimento de expressão do riso cada vez mais popular e influente entre 

a população. O procedimento não era novo – remete à Idade Média –, entretanto, a 
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ascensão da contestação social através do riso, desde o início do século XVIII, 

possibilitou que a vocação zombeteira da caricatura começasse a despontar. Com a 

proclamação da liberdade de imprensa, no final de agosto de 1789, a caricatura em 

associação com os panfletários invadiu Paris e as grandes cidades da Europa. 

A caricatura é uma espécie de escrita falada e colorida. Os desenhos se 

utilizavam de elementos populares para alcançar um grande público diversificado, 

servindo perfeitamente desde aos operários iletrados até aos camponeses ricos. 

Redutora, ela colocava em evidência o ridículo da comédia política e social. Tratava-se 

de uma caricatura ácida que estigmatizava os males da sociedade e atacava a esfera 

política. Segundo Minois (2003), a função essencial da caricatura revolucionária era a 

dessacralização, o rebaixamento dos antigos valores, dos antigos ídolos: monarquia, 

nobreza e clero eram precipitados numa onda de escatologia e obscenidade. A caricatura 

destruía os ídolos pelo riso, reduzia-os ao estado de meros patifes. Ela retirava o herói 

de seu pedestal e espezinhava o orgulho humano. Citamos como exemplos: 

 

Na caricatura intitulada Broad bottoms (Grandes traseiros), veem-se o 
rei George e o primeiro-ministro agachados, defecando sobre o povo 
(MINOIS, 2003, p. 434). 
 
Em março de 1737, aparece uma estampa satírica que faz rir Londres 
inteira: A festa da bunda de ouro. A dita-cuja é do rei George II, 
postado sobre um pedestal, nu, visto de costas, soltando um enorme 
peido: ‘Os ventos do leste, do sul e do sudoeste levantam-se em 
tempestade’, diz a inscrição – citação da Eneida – sobre o pedestal. O 
rei, cujas desordens sexuais eram bem conhecidas, é representado 
como um sátiro, ao passo que a rainha Caroline se apressa em lhe 
fazer uma lavagem com ouro líquido. Os cortesãos maravilham-se, e a 
cena se desenrola em um cenário suntuoso; sobre os cortinados 
brilham bundas bordadas a ouro (MINOIS, 2003, p. 434).    
 
Ao longo do inverno de 1789-1790, uma série de panfletos 
humorísticos zomba da Assembleia, apresentada como um espetáculo 
cômico, que se reuniu na sala do picadeiro. Em seu primeiro número, 
O Espetáculo da Nação, anuncia: ‘Os grandes comediantes da sala do 
picadeiro vão apresentar hoje O rei despojado, antigo espetáculo 
cômico muito apreciado’. A crônica do picadeiro, O grande estábulo, 
Os cavalos do picadeiro, O livro novo dos charlatães modernos, É 
possível rir disso, Almanaque das metamorfoses nacionais: são 
numerosas as publicações satíricas contra a Assembleia (MINOIS, 
2003, p. 464).  

 

Os poderes vigentes, naturalmente, se manifestaram contrários e designaram 

censores de caricatura. Em 1789, um decreto ordenou perseguições contra os autores 
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desses desenhos difamadores, mas nada conseguiu deter a zombaria em imagem. A vida 

política no século XIX seguiu avançando de maneira caótica em direção à democracia. 

Com os fervorosos debates parlamentares e sob o manto de proteção da liberdade de 

imprensa, a sátira política tornou-se ainda mais mordaz e profunda. Os títulos da 

imprensa humorística multiplicaram-se, atestando a generalização do espírito da 

derrisão. Sob aparência de diversão, eles contribuíram para solapar as bases da razão, 

brincando com o absurdo em que o mundo estava mergulhado. 

O século XIX ofereceu uma vasta gama de exemplos de utilização do riso 

na sátira política. Na França, surgiu uma imprensa satírica cujos títulos Le Grelot, 

Triboulet, Le Charivari, Le Rire sugerem sua origem no bobo do rei. Em oposição ao 

poder, essa imprensa satírica dizia sua verdade fazendo-se de louca. Esses Triboulet3 

modernos seriam indispensáveis, posto que, uma República democrática tem tanta 

necessidade de bobos quanto uma monarquia absolutista. Por trás da democracia, 

fachada de liberdade, há um estado moderno, poder despótico, anônimo e onipresente. 

Nos dizeres de Minois (2003, p. 483) “o Big Brother precisa de um irmão cômico, para 

que o riso faça recordar que ele só existe por e para os cidadãos”.  

No século XIX, o riso se transformou em um instrumento destruidor de 

ídolos. Ele era metódico, sedutor, provocava a cólera ou a admiração. Para uns, se 

tornou regra de vida, medida e sentido da existência. Para outros, era objeto de estudo, 

irritante ou sedutor, de acordo com o caso. Ele adquiriu também uma dimensão 

filosófica, tornando-se um objeto de estudo muito sério para os filósofos e demais 

intelectuais de outros campos do saber. Nunca, até então, esses estiveram tão 

interessados naquele fenômeno. Minois (2003) aponta que não há intelectual importante 

que não tenha abordado esse problema no século XIX, sinal de ascensão do riso à 

categoria dos comportamentos fundamentais.  

A produção literária referente ao fenômeno do riso é, sem dúvida, muito 

extensa e variada, percorrendo um longo caminho desde a antiguidade Greco-romana 

até o mundo contemporâneo. Cabe ressaltar que, para os propósitos deste estudo, não 

temos o intuito de realizar um levantamento das inúmeras contribuições teóricas para o 

assunto. Embora a produção intelectual a esse respeito tenha sido ampla e diversificada, 

procuraremos destacar as contribuições da psicanálise de Sigmund Freud e suas 

                                                             
3 Segundo Minois (2003), no início da função, os bufões adotavam apelidos como “Gonella” ou 
“Triboulet” na corte da França. O termo “Triboulet” é originado do antigo verbo “tribouler”, que significa 
“ter um cérebro oscilante”. Este, também foi o apelido do renomado bobo do rei Rene d’Anjou, em 1404, 
conhecido por seu luxuoso estilo de vida e caprichos concedidos pelo rei.  
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formulações e reflexões quanto ao fenômeno do riso – mais especificamente a piada e o 

humor – nos dois manuscritos teóricos dedicados a examiná-los: “Os chistes e sua 

relação com o inconsciente” (1905) e “O humor” (1927).    
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CAPÍTULO 2 – A PIADA E SUAS VICISSITUDES NO DISCURSO 

FREUDIANO 

 

A herança cultural e suas ressonâncias na vida e obra de Freud 

 

No século XIX a Alemanha encontrou-se diante de um dilema no que tange 

à função do riso e da zombaria na sociedade e na política. Em detrimento das 

impactantes mudanças sociais e econômicas causadas pelo período da Restauração4, a 

pobreza havia aumentado de modo dramático. Os tempos eram difíceis e muitos não 

conseguiram se adaptar. Aproximadamente cinquenta a sessenta por cento da população 

na Alemanha passou necessidade em 1846. Segundo Townsend (2000), a pobreza foi 

uma das questões mais amplamente discutidas na época, pois, havia um grande temor de 

que as classes populares promovessem um motim social.  

Diante deste quadro de crise, os poderes políticos da Europa, assombrados 

pelo fantasma da Revolução Francesa, convocaram o Congresso de Viena em 1815 a 

fim de tentar restabelecer a “velha ordem” social. Na Alemanha, instituíram-se os 

Decretos de Carlsbad em 1819, uma série de leis rígidas elaboradas com o objetivo de 

reprimir toda e qualquer modalidade de dissensão política. Dentre seus regulamentos de 

maior importância estava o que instituía a censura. A Prússia, como Estado membro da 

Confederação alemã, impôs estas medidas e acrescentou algumas leis próprias ainda 

mais rígidas. Desse modo, a voz do povo foi abafada. Contudo, de modo análogo a 

outros antigos regimes, tais leis de censura tiveram – ironicamente – o efeito de 

estimular o espírito humorístico dos cidadãos, os quais encontraram na linguagem 

ambígua do riso e da sátira uma possibilidade de expressão. Esta permitia camuflar as 

críticas sob a aparência de diversão anódina (TOWNSEND, 2000).    

O riso tornou-se uma arma política de relevância para os embates contrários 

aos regimes repressivos. Este fenômeno já vinha ocorrendo por toda a Europa e, no caso 

da Alemanha, aconteceu principalmente na cidade de Berlim. Mas não por acaso. 

Devido a seu popular espírito humorístico – Berliner Witz –, Berlim era conhecida 

como “cidade-mãe da graça” 5 e “pátria do espírito” 6. Seus nativos eram famosos por 

                                                             
4  Esse período se caracteriza pela reação das forças conservadoras ligadas ao absolutismo que tinham a 
intenção de conter as forças políticas e sociais liberadas pelas Revoluções Industrial e Francesa. A 
respeito desse período, Cf. Coy, 2011.  
5  Cf. Townsend, 2000, p. 226. 
6  Cf. Minois, 2003, p. 488. 
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sua imitação, zombaria, franqueza e ar de troça. Os berlinenses possuíam uma espécie 

de senso de humor superior. “Eles têm muita maldade e graça insidiosa; um ar cáustico; 

querem ter a última palavra e estão empenhados em conquistar o apoio dos ridentes 

contra seus antagonistas, de classe superior ou inferior, cultos ou sem educação”, 

conforme descreve um viajante inglês da época (MINOIS, 2003, p.487).  

De acordo com Townsend (2000), em meio a uma época de grandes 

mudanças sociais, o riso poderia ser considerado mais do que apenas uma “política por 

outros meios”, por assim dizer. Ele conseguiu preencher uma vasta gama de 

necessidades da população alemã: proporcionou simples entretenimento, permitiu-lhes 

aliviar suas tensões e os encorajou a enfrentar e gerenciar as instáveis adversidades do 

conturbado período de reordenamento social.  

A força do riso se consolidou à medida que deixou de ser um simples 

passatempo tradicional, tornando-se um produto comercial, do mercado de massa. Ele 

começou verdadeiramente a ganhar força com o surgimento de títulos de imprensa tais 

como o Fliegende Blätter, fundado em 1845, a Leuchtkugeln, criada em 1848, em 

Munique, o Berliner Charivari e o Simplicissimus, no ano de 1896 (MINOIS, 2003). A 

censura estimulou os escritores e artistas da época a experimentar múltiplas 

possibilidades que lhes permitisse escapar ao olhar sempre vigilante do Estado. Como 

dito anteriormente, uma das táticas mais bem-sucedidas foi o uso da sátira política, a 

qual lhes permitia ocultar os reais significados do conteúdo publicado, sob a aparência 

de entretenimento “inocente”. Assim, a Alemanha criou um novo gênero de publicação: 

o humor popular comercial, o qual foi distribuído em diversas modalidades, tais como 

quadros, caricaturas, cartazes e volantes do gênero humorístico, chamadas de jornal, 

piadas e sátiras, calendários e almanaques distorcidos de forma humorística e, o mais 

marcante do período, o folheto de chistes (Witzhefte). 

O sucesso desse novo gênero foi de grande impacto, pois havia um enorme 

público em potencial. Em 1840, cerca de oitenta e cinco por cento da população 

berlinense adulta era alfabetizada. Para Townsend (2000) não exageramos ao alegar que 

todos liam a nova literatura de humor popular. Todas as camadas sociais tinham contato 

com essas publicações, desde o ajudante de barbeiro até os membros da corte de Berlim. 

Não obstante os principais consumidores dessas publicações fossem oriundos da classe 

média e mais abastada, os mais pobres tomavam conhecimento dessas publicações nas 

vitrines das lojas, nos bares e também podiam adquiri-las de segunda mão. Em meio a 

esta vasta gama de publicações um personagem sobressaiu-se e rapidamente ganhou 
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preferência nacional, tornando-se a figura cômica favorita deste período. Estamos 

falando do Eckensteher Nante.   

A popularidade do Eckensteher Nante não se deu por acaso. Expliquemos. 

Nante, diminutivo de Ferdinand, era um prenome comumente utilizado para batismo 

nos meios populares. Eckensteher refere-se ao trabalhador operário, que esperava 

diariamente por um contrato. Era uma figura habitual não somente nas ruas de Berlim, 

mas por toda Europa Central. Em meados de 1832 ocorreu um aumento exponencial do 

número de desempregados causado pela explosão demográfica do país e a migração 

maciça para a cidade, além das graves crises econômicas. Os Eckensteher eram bastante 

numerosos, quase sempre vadiando nas esquinas movimentadas à espera de trabalho. Na 

atualidade, Eckensteher Nante é geralmente traduzido por “aquele que fica no canto”. O 

Nante foi inspirado no trabalhador rude e indisciplinado da vida real e caricaturado 

como um proletário corpulento e insolente, com traços de um homem forte, pálpebras 

pesadas, lábios espessos, boné na cabeça, de espírito vivo e malicioso, e linguagem 

chula. Segundo Minois (2003) devido a seu grande bom-senso, era um personagem 

conhecido em toda a Europa Central.  

A famosa figura astuta, de comentários ásperos e pretenso talento para a 

réplica se tornou uma ferramenta literária útil. Os humoristas apoiaram-se em Nante 

para criticar o Estado de forma indireta, por meio de suas piadas aparentemente 

inocentes e comentários da cena local. O personagem fictício foi largamente utilizado 

com o intuito de estimular a consciência política da população, tal qual a seguinte 

anedota presente em um livro de piadas publicado em 1845, referente ao tratamento 

vergonhoso dado pelo Estado prussiano aos veteranos das Guerras de Libertação. Esses 

haviam lutado em prol da libertação do país, que estava sob o jugo estrangeiro, no 

entanto, foram recompensados apenas com desemprego e desesperança. Um ex-soldado 

comenta com o amigo: “É bom morrer pela Pátria... porque assim você não precisa 

viver como um veterano incapaz” (TOWNSEND, 2000, p. 240).  

Nante se tornou o símbolo de Berlim, assumindo o papel de porta-voz dos 

sentimentos dos berlinenses em relação à estrutura social instável da cidade e ao 

alarmante aumento da tensão entre as classes. Podemos citar este outro exemplo em que 

o personagem encoraja o leitor a rir com ele do Estado prussiano:  

 

Nante foi chamado à delegacia. Ao se encontrar com o delegado este 
lhe explica que na noite anterior alguém pedira informações sobre 



34 
 

Nante, de modo que ele agora está oficialmente sob a suspeita de ter 
cometido um crime. Nante protesta: “Ora, escute aqui, Sr. Delegado, 
será que o senhor não estava sonhando?” O policial responde: “Isso 
não importa, o sonho de um delegado já é (elemento) suficiente para 
suspeitar” (TOWNSEND, 2000, p. 240).  
 

 Durante a Restauração, época de grande instabilidade política e repressão, 

Nante foi uma importante figura política, aparecendo com regularidade na imprensa 

diária. Ele protagonizou caricaturas, cartazes e folhetos, sempre agitando causas 

políticas. Essas publicações revolucionárias representaram o Eckensteher em todos os 

papéis políticos possíveis, incluindo, o de imperador de uma utópica Alemanha 

unificada. 

Diante do amplo impacto que o personagem provocou na sociedade, o 

Estado encontrou-se diante de uma complexa polêmica sobre o riso. Preocupado com o 

crescente poder de influência do personagem, ele manteve todas as manifestações 

literárias e artísticas de Nante sob a vigilância rigorosa da polícia prussiana. Sua posição 

era cautelosa em relação ao novo humor comercial. Por um lado, os funcionários do 

governo concediam certa liberdade às publicações humorísticas porque acreditavam que 

elas representariam uma alternativa inócua à agitação política. Mas, ao mesmo tempo, 

tinham plena convicção de que o humor político poderia disseminar ideias subversivas 

entre a população, o que poderia resultar em uma fragilização dos alicerces morais do 

Estado. Tendo em vista que os livros de piadas e caricaturas circulavam livremente, 

qualquer ideia perigosa que escapasse da censura sob a forma de piada inofensiva 

decerto atingiria todas as camadas da sociedade. Eles conheciam bem as possibilidades 

ameaçadoras do riso. Em suma, o delicado posicionamento do governo perante o riso 

reflete-se no seguinte dilema sabiamente apontado por Minois (2003): adotar uma 

postura de tolerância plena demais para permitir o exutório ou uma política de 

interdição estrita demais para evitar uma contaminação social profunda?  

O riso funcionava ao mesmo tempo como uma força revolucionária e como 

uma válvula de segurança, ele poderia incitar uma rebelião ou acalmar os espíritos 

indisciplinados. Em qualquer caso, era uma força a ser cautelosamente considerada. O 

Eckensteher Nante foi um importante exemplo que demonstra como o riso 

desempenhou um papel crucial na esfera pública da revolucionária Europa Central de 

1848. Aqui trazemos como outro exemplo ilustrativo a anedota presente em um folheto 

publicado em 1847, que se passa em pleno auge da escassez de batata e da depressão 

econômica. A anedota não é curta, mas vale a sua completa reprodução:  
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Nante satiriza um grupo de ricos que organizou um clube para discutir 
a difícil situação dos pobres. Os sócios-fundadores possuem nomes 
reveladores. O presidente Dumkofsky (Pateta), e o amigo dele, o dono 
da destilaria, que é chamado Fusler (Fusel-oiler, álcool acrílico). Entre 
os demais sócios estão o dono da padaria, Kleisack (saco de farinha), e 
o comerciante de grãos Sauger (Sugador, no sentido de “sugar até a 
última gota”). Um dos participantes mais ativos é um homem que vive 
de renda; seu nome é Schweibpresser (Espremedor de suor). Estes 
homens veem a organização deles como um tipo de mini-Assembléia 
Prussiana Unida, e a utilizam como um lugar para praticar 
procedimentos parlamentares para o caso de serem eleitos para um 
cargo político. Nante e um amigo Brenneke dão um jeito de participar 
da reunião e explicam que vieram “representar a pobreza”. Por se 
tratar de um clube de caridade, os sócios permitem que os dois 
permaneçam.   
Cada sócio do clube pronuncia um discurso seguido de um debate. 
Quando alguém sugere que ao pobre só deveria ser permitido ter dois 
filhos, o sacristão se opõe dizendo que isso reduziria o dinheiro obtido 
nos batismos. O proprietário de uma fábrica descreve sua 
generosidade e a ingratidão da classe operária: “Tratei as pessoas 
como um pai. Posso garantir-lhes, cavaleiros, que alguns dos meus 
operários ganharam até três táleres por semana... Mas, quando vi que 
ficaram arrogantes com este salário alto, apliquei pequenas deduções” 
– considerando que um trabalhador solteiro, sem dependentes, 
precisava de mais de dois táleres por semana para as despesas 
mínimas com seu sustento, a ironia nesta observação era óbvia. Por 
fim, Nante censura a falta de sinceridade deles. Ele pleiteia trabalho e 
salários justos. Os pseudodefensores dos pobres ficam tão chocados 
com a franqueza dele que o expulsam da reunião (TOWNSEND, 
2000, p. 242). 
 

 Ao personificar o povo alemão, o Eckensteher proferiu críticas e zombarias 

contra o Estado e seu opressivo status quo, além de ter defendido uma mudança política 

e social que poderia beneficiar toda a sociedade, principalmente as classes populares. 

Minois (2003) salienta que compartilhar o riso com Nante tornou possível aos alemães 

construir uma sólida cultura política longe do alcance da repressão governamental. Sua 

importância reside no fato de que o povo pôde seguramente criticar o poder e os 

infortúnios da sociedade por seu intermédio.   

Para os alemães do século XIX, rir em conjunto significou estabelecer uma 

forma de comunicação sobre assuntos de interesse mútuo. Desse modo, o riso ajudou a 

construir um espaço público onde poderiam ser discutidos todos os tipos de ideias: 

políticas, sociais ou morais. O humor político alemão constituiu uma parte importante 

da esfera pública que os europeus estavam começando a construir para eles à medida 

que lutavam para derrubar o governo absolutista e conseguir uma forma de vida pública 
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mais participativa. No caso da Alemanha, que era uma sociedade repressiva e aplicava 

fortes sanções contra muitas formas de expressão, o discurso público era severamente 

regulado, de modo que o simples ato de falar em voz alta podia ser considerado uma 

manifestação política. No fim, o humor popular pode ter feito pouco para direcionar a 

rudimentar consciência política dos alemães do século XIX, mas somente o fato de 

existir foi de suma importância, pois manteve essa consciência viva, alimentando e 

fortalecendo o nível geral de espírito crítico, além de ter proporcionado muito do 

combustível retórico e emocional que inflamou a revolução em 1848 (TOWNSEND, 

2000).  

Em relação à Viena de Freud, a repercussão do “riso politizado”, por assim 

dizer, estava diretamente relacionada à cultura germânica. Segundo Kipman (1994, p. 

62, tradução nossa) “na época de Freud, nesta Viena magnífica e decadente, o dito 

espirituoso está na moda e os grandes humoristas são famosos. O humor [...] é ao 

mesmo tempo leve e cínico; faz rir e demole os próprios fundamentos de uma sociedade 

que se arruína”. Como todo mundo em Viena, Freud era leitor assíduo do brilhante e 

singular periódico Die Fackel, espirituoso e devastador flagelo da corrupção política, 

social e linguística, publicado e quase inteiramente redigido por Karl Kraus. Este, de 

acordo com Gay (2012, p. 225), era considerado por Freud como “um louco idiota com 

um grande talento histriônico”, característica esta que lhe permitia reunir inteligência e 

indignação.   

No que tange à piada e sua particular possibilidade de expressar indignação 

de um modo inteligente, sabe-se do gosto de Freud em colecionar piadas, especialmente 

as “mordazes anedotas judaicas”7. Em carta endereçada a Fliess, datada de 12 de junho 

de 1897, Freud asseverou: “Devo confessar que desde há algum tempo estou reunindo 

uma coleção de anedotas de judeus, de profunda importância”8. Dito isso, poder-se-ia 

considerar como hipótese a influência da sofrida história dos judeus como sendo outro 

fator que viria a contribuir decisivamente para o interesse de Freud no estudo do riso.   

A experiência histórica dos judeus, especialmente aquela vivenciada durante 

o sombrio período da Rússia czarista do século XIX, possibilitou o desenvolvimento do 

tão característico senso de humor desse povo (NOSEK, 2002). Foram tempos duros de 

opressão e dificuldades econômicas extremas para grande parte dos judeus da Europa 

Oriental, os quais sofriam toda sorte de restrições à sua mobilidade econômica e social: 

                                                             
7 Cf. Gay, 2012, p. 171.  
8 Cf. Masson, 1986; Strachey, 1975b/1991, p. 04.  
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eram alvo de discriminação e preconceito por parte da população local, eram impedidos 

de morar fora do seu distrito de residência, além de serem proibidos de ingressar nas 

escolas e universidades. Os judeus viviam em condições precárias, contudo, suas 

comunidades geralmente pequenas caracterizavam-se por serem grupos que utilizavam 

linguagem própria (o ídiche) e eram dotados de forte coesão interna. Tal coesão era 

facilitada por uma densa rede de instituições próprias, ligadas à prática religiosa, à 

educação e aos diversos tipos de assistência aos mais vulneráveis – pobres, órfãos, 

viúvas, idosos, etc.  

Dentre essas instituições, a escola foi aquela que certamente mais contribuiu 

para o desenvolvimento do humor judaico. Cabe salientar que praticamente todos os 

judeus eram alfabetizados e o estudo dos livros religiosos, em especial o Talmude, era 

bastante disseminado. Conforme aponta Renato Mezan (2002), o comentário dos textos 

sagrados, visando à compreensão das leis e regras nas quais consiste o judaísmo, seria 

uma peculiaridade da religião judaica que tem aqui importância fundamental. O autor 

explica que:  

 

Esse comentário é muitas vezes sutil e engenhoso, requerendo e 
favorecendo o exercício de capacidades como a memória, a 
inteligência verbal, o raciocínio indutivo e dedutivo, a percepção de 
analogias entre coisas aparentemente distantes umas das outras, a 
habilidade para ler entre as linhas e daí retirar significados pertinentes. 
A prática da educação universal disseminou essas capacidades por 
todos aqueles que quisessem ou pudessem estudar, e a alta valorização 
do conhecimento por parte da comunidade estimulou, de forma muito 
intensa e ampla, a busca de prazer narcísico por essa via (MEZAN, 
2002, p. 290). 
 

A facilidade verbal assim desenvolvida pelos judeus e seu grande apreço 

pela inteligência e sutileza contribuíram claramente para o desenvolvimento do humor 

judaico. Todavia, a agudeza de raciocínio e a hostilidade do ambiente não foram os 

únicos fatores a estimular a gênese desse senso de humor. Ainda de acordo com o autor 

supracitado, outra condição que é preciso ser levada em consideração é a mudança na 

relação com a autoridade trazida pela Revolução Francesa. Esta causou um profundo 

abalo na pretensão das autoridades que até então se consideravam inatingíveis. A ideia 

de que o status quo era por essência imutável e que os mais fortes sempre estariam em 

posição de superioridade em relação aos mais fracos, viu-se irremediavelmente 

contestada. De acordo com Nosek (2002), no caso do povo judeu, o contexto de vida era 

dos mais injustos e opressivos, e o riso se revelou uma arma extremamente poderosa 
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para criticá-lo, possibilitando uma réstia de esperança no ambiente sufocante em que 

viviam as comunidades. A crítica às autoridades não-judaicas e à hostilidade delas para 

com os judeus gerou piadas desde o contexto da Rússia czarista, estendendo-se a outros 

períodos sombrios como nos anos 30, quando circulavam muitas piadas em que os 

judeus levavam a melhor sobre a brutalidade dos nazistas. Citamos os seguintes 

exemplos, referentes a ambos os períodos: 

 

Quando se conta uma piada para um camponês, ele ri três vezes: 
quando a ouve, quando ela lhe é explicada e quando ele a compreende. 
Quando se conta uma piada a um conde russo, ele ri duas vezes: 
quando a ouve e quando ela lhe é explicada: entendê-la, ele não vai 
nunca. E quando se conta uma piada a um oficial do exército [russo], 
ele só ri uma vez: quando a ouve, porque entendê-la está fora de 
questão e ele jamais vai deixar que a expliquem. Mas quando se conta 
uma piada a um judeu, primeiro ele diz: “Essa eu já conheço!” e em 
seguida ele conta outra melhor (MEZAN, 2002, p. 292).  
 
Fritz Rabinovitch é levado à presença de Hitler, o qual está furioso: “É 
você, judeu imundo, que anda fazendo piadas a meu respeito? Como 
aquela [conta], aquela [conta] e aquela [conta]?!”. “Sim, sou eu”, 
responde Fritz. “Mas você não sabe que sou Adolf Hitler, o Führer do 
Reich que vai durar mil anos?”. E Fritz: “Essa não fui eu que inventei, 
não!” (MEZAN, 2002, p. 293). 

 

Desse modo, a função essencial do humor judaico seria a sua possibilidade 

de oferecer vias alternativas para a liberação das repressões, permitindo que a 

agressividade fosse expressa de modo socialmente admitido. Não por acaso, os alvos 

preferidos das piadas judaicas eram seus inimigos. Birman (2005) ressalta que o humor 

judaico foi uma das formas criativas de reação encontradas pela cultura judaica. Ao 

transformar o violento e mortífero discurso antissemita em objeto de piada e riso, os 

judeus não somente evitaram a incorporação da crueldade presente nesses discursos 

como, ao mesmo tempo, deixaram de ocupar uma posição passiva.  

Nessa perspectiva, as piadas e o senso de humor ocupam lugar importante 

na tradição judaica, na medida em que impediram que esta fosse destruída como 

tradição. Transformar a agressão em piada e gozar com o riso que essa provoca, 

permitiu à cultura judaica não se identificar com seu agressor, bem como esvaziar, na 

cena social, o aniquilamento presente no discurso antissemita. Para Mezan (2002), a 

agressividade necessariamente contida de um grupo desarmado e indefeso, mas provido 

de formidáveis reservas de inteligência, encontrou aí um canal de expressão cuja função 
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psicológica é a de restaurar o narcisismo ferido cotidianamente pela opressão, miséria e 

indignidade geral da vida. 

É importante problematizarmos que, embora Freud publicamente se 

declarasse judeu, sua ligação com a prática religiosa era praticamente nula. 

Autodenominando-se “um judeu descrente” (GAY, 2012, p.600), segundo o próprio 

Freud, seu mérito na causa judaica se restringia ao único fato de que ele jamais negou 

seu judaísmo. Contudo, havia uma espécie de ligação emocional que mesmo o próprio 

Freud sentia-se incapaz de expressar em palavras. Segundo o biógrafo, Freud acreditava 

que havia algum elemento fugidio e indefinível que o tornava judeu. O que o ligava ao 

judaísmo não era a fé, “pois sempre fui um descrente, fui criado sem religião, mas não 

sem respeito pelas demandas, ditas ‘éticas’, da cultura humana”. Tampouco era o 

orgulho nacional, que julgava pernicioso e injusto. “Mas restou algo suficiente para 

tornar tão irresistível a atração do judaísmo e dos judeus, muitos poderes emocionais 

obscuros, tanto mais poderosos quanto menos se permitem apreender por palavras (...)” 

(GAY, 2012, p. 602).  

Em uma carta endereçada a sua noiva, Freud levanta a seguinte hipótese: 

“[...] Muitas vezes sinto como se tivesse herdado toda a obstinação e todas as paixões de 

nossos ancestrais, quando eles defendiam seu templo, como se fosse capaz de lançar, 

com alegria, minha vida fora por um grande momento” (GAY, 2012, p.604). Cabe 

destacar que um veio desafiador permeava o temperamento de Freud: 

 

Ele gostava de ser o líder da oposição, o desmascarador de 
imposturas, a nêmesis do autoengano e das ilusões. Orgulhava-se de 
seus inimigos – a perseguidora Igreja católica romana, a burguesia 
hipócrita, a obtusa instituição psiquiátrica, os americanos 
materialistas. (...) Comparava-se a Aníbal, a Ahasuerus, a José, a 
Moisés, todos eles homens com missões históricas, grandes 
adversários e difíceis destinos (GAY, 2012, p. 604).  
 

Ainda naquela carta mencionada anteriormente, Freud complementa: 

“Dificilmente se saberia olhando para mim, mas já na escola sempre fui um participante 

corajoso da oposição, sempre estava no lugar que se poderia qualificar de radical e, 

quase sempre, tive de pagar por isso”. E continua ao dizer que certa noite, Breuer lhe 

dissera que: “tinha descoberto que havia oculta em mim, sob a capa de timidez, uma 

pessoa desmedidamente ousada e destemida. Sempre acreditei nisso, e simplesmente 

nunca me atrevi a dizê-lo a ninguém” (GAY, 2012, p. 604).  
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Descendente de judeus, Freud via-se como um indivíduo marginal e foi 

justamente seu espírito de desafio que o levou a proclamar seu judaísmo nos tempos 

conturbados do final dos anos 1920 e começo dos anos 1930. Aterrorizado pelo 

crescimento do antissemitismo político, Freud mostrou a importância da adversidade 

para sua identidade judaica, renunciando à sua identidade alemã. Em 1926, ele declarou: 

“Minha língua é o alemão. Minha cultura, minhas realizações são alemãs. Eu me 

considerava intelectualmente alemão, até que notei o crescimento do preconceito 

antissemita na Alemanha e na Áustria germânica. Desde então, prefiro me dizer judeu” 

(GAY, 2012, p. 453).  

Com seu temperamento desafiador e um senso de humor irreprimível, 

convém evocarmos um admirável momento, sobretudo perigoso, quiçá irresponsável, da 

vida de Freud no qual ele utilizou seu mordaz senso de humor para realizar uma afronta 

aos soldados nazistas:  

 

Aos 82 anos, logo antes de as autoridades permitirem a partida dos 
Freud, elas insistiram em que ele assinasse uma declaração de que não 
o haviam maltratado. Freud assinou, acrescentando o comentário: 
“Posso recomendar altamente a Gestapo a todos”. Freud teve sorte que 
os oficiais da SS que leram sua recomendação não tenham percebido a 
pesada ironia ali presente. Qualquer que fosse a razão mais profunda, 
seu “elogio” da Gestapo foi o último gesto de desafio de Freud em 
solo austríaco (GAY, 2012, p. 628).  

 

Diante do exposto, evidencia-se o papel significativo representado pela 

piada para o pai da psicanálise. Com efeito, a piada esteve presente em sua vida nos 

aspectos sócio-cultural, político, religioso e, principalmente, na personalidade de Freud 

– evidenciado pelo seu senso de humor mordaz e rebelde. Segundo Luis Pereda (2005), 

seu senso de humor e gosto pelo riso refletiu-se em sua obra em pelo menos dois 

sentidos. Em primeiro lugar, trata-se de um tempero em seu estilo de escrever. Ao longo 

de toda obra freudiana nos deparamos com diversos momentos no quais Freud se utiliza 

de uma anedota para esclarecer seus argumentos ou mesmo algum comentário bem 

humorado, conforme exemplificamos a seguir.  

Em 1930, no texto Mal-estar na cultura, Freud apresenta uma reflexão 

sobre os impasses referentes ao progresso tecnológico obtido ao longo das últimas 

gerações. Em determinado momento, o autor compara a maior parte da satisfação obtida 

pelos benefícios do progresso ao “prazer obtido ao se colocar a perna nua para fora das 

cobertas numa fria noite de inverno e depois recolhê-la” (FREUD, 1930/1991, p.87). Ou 
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seja, trata-se de um mero “prazer barato”, conforme suas palavras. De modo 

simplificado, a intenção de Freud nesse momento era demonstrar que, embora o 

conhecimento científico e técnico adquirido tenha nos concedido poder para subjugar as 

forças da natureza e, por consequência, nos possibilitar viver com maior segurança, isso 

não nos tornou mais felizes. Para evidenciar essa irônica controvérsia, Freud recorreu de 

modo muito oportuno a uma simples anedota.     

No que tange aos comentários bem humorados do autor, selecionamos uma 

passagem localizada em um pequeno artigo intitulado Uma experiência religiosa. Neste 

texto, publicado em 1928, Freud nos descreve sua breve troca de correspondência com 

um médico norte-americano. Este último entrou em contato com Freud para lhe relatar 

sobre como havia reestabelecido sua fé, após passar por uma experiência em que Deus 

lhe falara diretamente. O médico comunicara a Freud que fazia muitas preces para que o 

mesmo lhe acontecesse. Ao que Freud respondeu de forma irônica:  

 

Respondi-lhe educadamente, que me alegrava inteirar-me de que essa 
experiência o houvera permitido conservar sua fé. Enquanto a mim, 
Deus não havia feito tanto, nunca me havia feito ouvir uma voz 
interior como aquela, e se – em vista da minha idade – não se 
apressasse muito, não seria culpa minha se eu permanecesse até o fim 
de minha vida o que agora sou, an infidel jew. [...] Aguardo todavia o 
resultado dessa intercessão (FREUD, 1928/1991, p. 168, grifos 
nossos).  

 

Em segundo lugar, o outro sentido no qual o senso de humor e gosto pela 

piada de Freud refletiu-se em sua obra, aparece na produção de dois textos específicos 

relacionados àquela temática: Os chistes e sua relação com o inconsciente (1905) e O 

humor (1927). É sobre esses textos que trataremos no tópico a seguir.  

 

 

 

Considerações sobre o estatuto das piadas na obra de Freud    

 

Em 1905, período de intensa atividade intelectual de Freud, foram 

publicados três trabalhos de fundamental importância em sua obra, a saber, a análise do 

caso Dora, os Três ensaios sobre a teoria da sexualidade e Os chistes e sua relação 

com o inconsciente. De acordo com o biógrafo Ernest Jones (1989), para além de seu 

interesse pessoal pela temática, um dos estímulos que levou Freud a dedicar-se ao 
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problema das piadas ocorreu em 1899, quando já concluía os preparativos para a 

publicação da Interpretação dos sonhos. Wilhelm Fliess, então correspondente de Freud 

na época, o teria criticado por utilizar-se de demasiadas piadas para relatar-lhe suas 

experiências analíticas, principalmente aquelas relacionadas aos sonhos. Cabe salientar 

que a narrativa de piadas estava sempre presente na correspondência com Fliess. Ao 

expressar as suas inquietações, Freud costumava temperar seus relatos com muitas 

piadas. Fliess, no entanto, não compreendia o estilo de escrita de Freud, questionando-o 

frequentemente sobre isso. Ele estranhava o uso das piadas em sua narrativa, como se a 

presença daquelas fosse algo estranho e fora de contexto.  

Birman (2005) aponta que devemos ter em mente que o estatuto da ciência 

era uma questão determinante para a oposição de Fliess. Naquela época, o discurso 

academicista concebia que todo objeto científico deveria estar relacionado ao sério e 

solene, o que não era o caso da piada, pois esta estaria ligada ao pueril. Não obstante, a 

implicância de Fliess despertou o interesse de Freud. Ele passou a indagar-se a respeito 

de uma possível relação entre os sonhos e as piadas, na medida em que estas eram 

observadas com muita frequência no conteúdo dos sonhos. Em carta endereçada a 

Fliess, em 11 de setembro de 1899, Freud replicou: “Todos os sonhos são igual e 

insuportavelmente argutos, e precisam sê-lo, porque estão sob pressão e porque a via 

direta lhes está barrada”. E acrescentou: “A evidente argúcia de todos os processos 

[oníricos] está intimamente relacionada com a teoria do chiste e do cômico” (MASSON, 

1986, p. 372). 

Outro grande estímulo para Freud na época foi a publicação do livro Komic 

und Humor, em 1898, de Theodor Lipps, autor pelo qual demonstrava grande admiração 

e respeito. Foi este trabalho, segundo o próprio autor, que o encorajou a empreender 

este estudo (FREUD, 1905a/1991).   

Freud organizou seu estudo sobre a piada9 dividindo-o em três partes, a 

saber, analítica, sintética e teórica. Ao longo destas seções, o autor apresenta um 

                                                             
9 Consideramos importante apresentarmos algumas considerações quanto à tradução do termo alemão 
Witz por piada. O livro cujo título original em alemão é Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten 
foi traduzido pela Edição standard brasileira das obras de Freud como Os chistes e sua relação com o 
inconsciente. Cabe destacar que o termo Witz possui um significado abrangente, fator que dificulta sua 
tradução para outras línguas. Por exemplo, em francês é traduzido por mot d’esprit, em inglês por joke, 
em espanhol por chiste, termo adotado igualmente pela edição brasileira. Todavia, tal aproximação para o 
português é considerada como uma escolha problemática e incompatível por diversos autores, a exemplo 
de Renato Mezan. Para este autor, Freud emprega o termo Witz para referir-se tanto às tiradas ferinas que 
têm a forma de uma sentença sarcástica, quanto às anedotas em forma de historieta. Isto é, Freud emprega 
Witz no sentido de piada. Assim como as jüdische Witze (piadas de judeus), no Brasil temos as piadas de 
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levantamento daquelas que seriam as principais técnicas das piadas, discute seus 

propósitos, propõe a compreensão do seu mecanismo de efeito de prazer, destaca o 

lugar de importância da função do outro para a construção da piada, além de ressaltar a 

relação equivalente entre os processos de formação das piadas e dos sonhos. Por fim, 

volta-se para a problemática do cômico e do humor, diferenciando-os da piada.   

Na parte inicial, analítica, Freud apresenta exemplos diversificados de 

piadas com o objetivo de tentar agrupá-las e classificá-las de acordo com suas 

características específicas. A partir de uma seleção e análise minuciosa, o autor enuncia 

as principais técnicas10 das piadas: condensação com formação de palavra composta; 

condensação com modificação; múltiplo uso do mesmo material – como um todo e suas 

partes; múltiplo uso do mesmo material – em ordem diferente; múltiplo uso do mesmo 

material – com leve modificação; múltiplo uso do mesmo material – com sentido pleno 

e sentido esvaziado; duplo sentido com significado como um nome e como uma coisa; 

duplo sentido com significados metafóricos e literal; duplo sentido propriamente dito – 

jogo de palavras; double entendre; duplo sentido como uma alusão (FREUD, 

1905a/1991). As técnicas mencionadas se apresentariam como as mais ordinárias com 

as quais poderíamos nos deparar, todavia, Freud aponta que essas não seriam as únicas:  

 

Podemos ter certeza de que nenhuma das possíveis técnicas de chistes 
escapou a nossa investigação? Certamente que não; mas se 
continuarmos o exame de material novo podemos convencer-nos de 
que conseguimos conhecer os recursos técnicos mais frequentes e 
importantes do trabalho do chiste (FREUD, 1905a/1991, p. 83).    

 

 Após classificar as técnicas das piadas, Freud as discrimina quanto a seus 

propósitos ou finalidades, diferenciando-as em não tendenciosas ou inocentes – nas 

quais a piada não serve a nenhuma intenção particular, e tendenciosas – que servem a 

um fim específico. Estas últimas podem ser divididas em quatro subtipos: obscenas – 

que servem a uma intenção de natureza sexual, hostis – que servem a uma finalidade 

agressiva, além das cínicas – que servem para a blasfêmia, e as céticas – que servem 

                                                                                                                                                                                   
português, loira, argentino, etc. Decidimos, então, seguir a sugestão de Mezan (2005), ao traduzir Witz 
por piada ou dito espirituoso, e assim iremos nos referir a ele no decorrer deste trabalho, exceto nos casos 
em que faremos uma citação direta. 
 
10 Optamos por apenas mencionar o nome das principais técnicas das piadas, sob a justificativa de que, a 
exemplificação de cada uma implica, necessariamente, uma análise detalhada e exaustiva de suas 
características. Concluímos que a decisão de abdicar de tal exercício não prejudica o rumo e a qualidade 
de nosso estudo. Para maiores detalhes sobre as técnicas das piadas Cf. Freud, 1905a/1991.    
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para atacar nossa própria capacidade de razão. Estes dois últimos subtipos são 

considerados de menor importância para nosso estudo. No que se refere as piadas 

inocentes, seu efeito é, em regra, moderado, isto quer dizer que a satisfação que estas 

nos proporcionam não consiste em mais que um leve sorriso. Seu efeito dificilmente 

provoca uma súbita explosão de riso, tal qual o fazem as piadas de caráter tendencioso. 

Freud nos exemplifica ao recordar o seguinte caso que vivenciara:  

 

Em uma casa onde me haviam convidado para comer se serviu ao 
término da refeição o prato conhecido como “roulard”, cuja 
preparação requer alguma destreza por parte do cozinheiro. “Feito em 
casa?”, pergunta um dos convidados, e o anfitrião responde: “Sim, 
efetivamente, é um home-roulard!”11 (FREUD, 1905a/1991, p. 89).  

 

As piadas inocentes produzem prazer apenas pela engenhosidade da forma, 

como no caso do trocadilho acima que nos faz sorrir, mas não gargalhar. Em 

contrapartida, as piadas tendenciosas, em virtude de seus propósitos, possuem a sua 

disposição fontes de prazer às quais as inocentes não possuem acesso. Segundo Mezan 

(2005), as tendências proporcionam uma satisfação bem mais intensa, porque gratificam 

intenções proibidas. Correlativamente, quanto mais proibida a tendência inconsciente 

que constitui o conteúdo latente, maior será o prazer proporcionado pela piada. A forma 

engenhosa das piadas tendenciosas permite a expressão de pensamentos ofensivos, 

imorais, preconceituosos – em suma, tudo o que hoje chamaríamos de “politicamente 

incorreto”. O autor ressalta que estes pensamentos derivam basicamente das esferas 

sexual e agressiva, de modo que a forma alusiva ou indireta permite que se digam coisas 

que a censura bloquearia caso o sujeito procurasse expressá-las sem esta máscara. 

Dissemos anteriormente que as piadas tendenciosas podem servir a dois 

tipos de intenções: sexuais e agressivas. Freud define as piadas obscenas12 como uma 

tentativa de sedução. “Ao pronunciar as palavras obscenas a pessoa assediada é 

compelida a imaginar a parte do corpo ou o procedimento em questão, ao mesmo tempo 

que lhe é mostrado o que o assediante está imaginando” (FREUD, 1905a/1991, p. 92). 

Podemos exemplificar13 essa modalidade de piada com uma cantada popular, tal qual a 

                                                             
11 Home-roulard pode ser traduzido por “da casa”, como uma “especialidade própria”. Esta palavra seria 
um trocadilho relativo à expressão em inglês Home Rule, que significa “governo próprio”, “autônomo”. 
Mezan (2005) explica que o caso relatado faz uma alusão ao que na época estava em todos os jornais, a 
luta dos irlandeses pela autonomia de governo.     
12 Em nossa cultura podemos aproximá-los às popularmente conhecidas “cantadas de pedreiro”. 
13 Sobre tal assunto polêmico, Freud defende-se de possíveis críticas ao ressaltar a importância de falar a 
esse respeito: “Por certo, muito mais raramente estes (chistes obscenos) têm sido julgados dignos de 
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seguinte: “Gata, vai pegar ônibus? Porque você tá no ponto! Sua linda!”. A piada seria 

uma possibilidade mais tolerável socialmente de verbalizar um desejo repulsivo em 

comparação a uma frase “crua” e direta tal como a enunciada no esquete do grupo Porta 

dos Fundos intitulada “Cantada”14 (MAGAL, 2014): “Bocetuda, te chupava toda! Meu 

nome é rola, tua piranha!”. Mezan (2011) comenta que a frase espirituosa equivale a 

uma tentativa velada de sedução ao despir, por assim dizer, a pessoa visada por ela. 

Embora seja apenas uma contemplação, o dito espirituoso representa uma satisfação 

substitutiva para o prazer mais grosseiro e primitivo de tocar sua região genital. Desse 

modo, por meio de uma série de deslocamentos, a pulsão sexual obtém satisfação 

através da piada obscena. Portanto, para que a piada obscena tenha a possibilidade de 

ser expressa é necessária uma roupagem espirituosa para disfarçar seu verdadeiro 

propósito.  

O emprego do mecanismo da alusão, isto é, a substituição por algo apenas 

remotamente conexo, permite que o ouvinte reconstrua em sua imaginação a frase que 

lhe foi dirigida como uma obscenidade direta. Assim, quando rimos de uma piada 

obscena, estamos rindo como se fosse de um dito vulgar. De modo geral, a piada 

tendenciosa possui o propósito de tornar possível a satisfação de um desejo perante um 

obstáculo. Sua atuação consiste em driblar esse obstáculo, constituído a partir das 

injunções morais da civilização e da educação de níveis mais elevados, as quais 

concebem o desfrute da obscenidade como algo socialmente inaceitável. Nós nunca 

podemos rir de uma frase vulgar, pois esta deve nos parecer repugnante. Devemos antes 

nos sentir envergonhados. Só podemos rir quando uma piada vem em nosso auxílio.  

O caso das piadas a serviço de um propósito hostil é análogo ao de nossas 

tendências sexuais. Desde nossa infância, os impulsos hostis15 contra o nosso próximo 

sujeitam-se às mesmas restrições. Contudo, Freud (1905a/1991, p. 96) ressalta que “não 

conseguimos ir ainda tão longe a ponto de amar nossos inimigos ou oferecer-lhes a face 

                                                                                                                                                                                   
estudo, como se a aversão com que se os encara já se estivesse transferido para a discussão. Mas não nos 
permitiremos estar desconcertados por isso, afinal, este caso de chiste nos promete trazer esclarecimento 
sobre mais um ponto obscuro” (FREUD, 1905a/1991, p. 91, grifos nossos). É curioso que, dentre todos os 
tipos de piadas discutidas em sua obra, esta foi a única sobre a qual o autor não apresentou nenhum 
exemplo, limitando-se apenas a descrever situações em que esta ocorre, sem entrar em maiores detalhes. 
14 Aqui, pedimos licença aos leitores pela apresentação de palavras moralmente julgadas como 
indecentes. Ora, para explorar melhor o assunto necessitamos de exemplos fidedignos, portanto, 
conforme Freud, não nos permitiremos estar desconcertados por isso – até mais que ele próprio.  
15 É importante salientar que os “impulsos hostis”, que aparecem no texto de 1905a, não podem ser 
tomados literalmente como sinônimos do termo “pulsão de morte”, conceito este que somente se inscreve 
na obra freudiana a partir de 1920. Todavia, entendemos que há uma provável aproximação entre ambos, 
de modo que gostaríamos de trabalhar com a hipótese de que os impulsos hostis constituem os primórdios 
daquilo que, posteriormente, o autor identificou como a pulsão de morte. 
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esquerda depois de esbofeteada a direita”. O autor complementa sua afirmação ao 

enunciar: “onde dizemos agora ‘desculpe-me’ costumávamos dar uma bofetada”. 

Felizmente, encontramos na técnica de invectiva verbal uma forma de substituir a 

hostilidade brutal, proibida por lei. Ao tornar o inimigo inferior, desprezível ou cômico, 

alcançamos, por outros meios, o prazer de vencê-lo. Essa técnica nos permite explorar 

no inimigo algo de ridículo que não poderíamos tratar abertamente devido às injunções 

morais e, por meio da piada, essas restrições serão contornadas. Desse modo, a técnica 

da piada permite que haja uma maneira pela qual o insulto possa ser dirigido a nosso 

inimigo de uma forma socialmente aceita.   

Freud ressalta que o objeto de ataque das piadas não se restringe a pessoas 

comuns, podem ser igualmente instituições, representantes de instituições, dogmas 

morais ou religiosos, concepções de vida que desfrutam de tanto respeito que só podem 

sofrer objeções sob a máscara da frase espirituosa. As piadas tendenciosas “são 

altamente apropriadas para atacar aos grandes, dignos e poderosos, que são protegidos 

do rebaixamento direto por inibições internas e circunstâncias externas” (FREUD, 

1905a/1991, p.99). A piada representa uma rebelião contra tal autoridade, uma liberação 

– ainda que momentânea – de sua opressão.  

O autor apresenta alguns exemplos: Falando-se sobre uma pessoa da qual 

tanto se havia para louvar quanto para criticar, comentou-se: “Sim, a vaidade é um de 

seus quatro calcanhares de Aquiles” (FREUD, 1905a/1991, p. 26). No caso em questão, 

temos conhecimento de que apenas um quadrúpede possui quatro calcanhares, portanto, 

conclui-se que a pessoa está sendo associada a um animal. Em outro exemplo, a piada 

versa sobre religião: “No leito de morte, quando um padre amável lembrou ao enfermo 

a graça de Deus e deu-lhe esperanças de que Ele perdoaria seus pecados, diz-se que o 

enfermo replicou: ‘Decerto que há de me perdoar. É seu ofício’” (FREUD, 1905a/1991, 

p. 107). Neste, a onipotente figura de Deus é comparada a de um trabalhador comum, 

como se fosse um médico ou advogado a quem se contrata e exige-se resultado de seu 

trabalho. E, por fim, uma piada a respeito de uma pessoa que possui uma alta posição 

social:  

 

Um nobre estava dando uma volta por suas províncias e notou na 
multidão um homem, extraordinariamente semelhante à sua própria 
pessoa. Acenou, convocando-o, e perguntou-lhe: “Sua mãe esteve 
alguma vez a serviço do Palácio?” – “Não, Alteza”, foi a réplica, “mas 
meu pai esteve” (FREUD, 1905a/1991, p. 66).  
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No exemplo citado, a pessoa ofendida provavelmente gostaria de agredir 

fisicamente o impertinente indivíduo que ousara ultrajar a memória da sua mãe. No 

entanto, tal sujeito era uma figura da nobreza, a quem não se poderia agredir ou mesmo 

insultar sem que houvessem maiores consequências. Assim, o insulto deveria ser, 

portanto, tolerado. Todavia, uma piada hostil possibilitou que a ofensa pudesse ser 

seguramente vingada, através da invectiva verbal. Os exemplos apresentados 

caracterizam-se como verdadeiras bofetadas que só podem ser expressas de modo 

indireto. A frase espirituosa constitui-se em um modo socialmente aceitável de criticar 

ou ofender a outrem; e a razão desta tolerância reside justamente no modo disfarçado 

com que a injúria é lançada. Conforme destaca Mezan (2011, p. 114), a alusão através 

da insinuação permite à piada “dizer sem dizer” aquilo que quer ser dito.  

Após apresentar a discussão referente às técnicas e aos propósitos das 

piadas, ao final da sessão analítica, Freud (1905a/1991, p.95) reitera o objetivo 

fundamental dessas: “Possibilita a satisfação de uma pulsão (libidinosa ou hostil) contra 

um obstáculo que se interpõe em seu caminho; contornam esse obstáculo e assim 

extraem prazer de uma fonte que o obstáculo tornara inacessível”. A ação repressiva da 

civilização faz com que as possibilidades primárias de fruição, repudiadas pela censura, 

se percam. A piada trabalha no sentido de contornar as restrições e reabrir as fontes de 

prazer. Podemos dizer de outro modo que ela produz prazer porque suspende uma 

inibição. Mas de que maneira ocorre o mecanismo de efeito do prazer obtido pela 

piada? Freud dedica-se a essa questão na seção posterior de seu estudo, a parte sintética.   

No caso das piadas tendenciosas o prazer resulta da satisfação de um 

propósito que, de outra forma, não aconteceria. O procedimento torna possível realizar o 

desejo, ainda que de forma meramente alusiva. Ademais, o efeito de prazer está 

relacionado à economia na despesa psíquica relativa à inibição ou à supressão desse 

propósito. No caso de uma piada tendenciosa há duas maneiras pelas quais a satisfação 

ocorre: a mais simples é aquela em que há um obstáculo externo (leis, convenções 

sociais, etc.), o qual é simplesmente contornado. No caso em que o obstáculo ao 

propósito é interno, a piada atua com o objetivo de vencer a resistência interna e 

suspender a inibição (FREUD, 1905a/1991). A vestimenta inocente ou engenhosa 

engana a censura, tornando supérflua a inibição que pesava sobre tais ideias. O prazer 

deriva, portanto, da economia de um dispêndio psíquico, aquele que era necessário para 

manter a inibição (MEZAN, 2005).  
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Outra questão determinante para o efeito de prazer da piada é a importância 

atribuída ao outro. Em linhas gerais, a piada requer, necessariamente, que hajam três 

pessoas envolvidas em seu processo de construção: a primeira, autora da piada; a 

segunda, objeto ou alvo da piada; e a terceira: o ouvinte, ou seja, aquela pessoa para 

quem a piada é apresentada. Mais precisamente, o processo psíquico nas piadas se 

cumpre entre a primeira e a terceira pessoa16. É importante salientar que o prazer de 

quem faz a piada ocorre de modo diferente ao de quem ri dela, no caso, o ouvinte. A 

primeira pessoa é encarregada de produzir a força que suspende a inibição, o que resulta 

em prazer para si mesma. Contudo, a despesa da elaboração da piada é descontada do 

resultado da produção do prazer ocorrido na suspensão da inibição, assim, a primeira 

pessoa fica impossibilitada de rir, tendo em vista que não lhe sobra energia para isso. 

No caso do ouvinte, pode-se dizer que a piada lhe é presenteada, pois ele não precisa 

fazer esforço como a primeira pessoa, economizando, portanto, essa despesa psíquica. A 

energia antes usada para a inibição torna-se então livre, sendo descarregada pelo riso. O 

ouvinte ri, portanto, com a exata quantidade de energia que a compreensão da piada 

tornou disponível em sua mente.   

A terceira pessoa também assume outro papel: sua presença é indispensável 

para que o prazer da primeira complete seu ciclo. Sendo o riso um fenômeno 

extremamente contagioso, a gargalhada do outro nos permite rir, como diz Freud, par 

ricochet17. Contar a piada à outra pessoa serve ao propósito de complementar meu 

próprio prazer por meio da reação que provoco no outro, assim, compensando a perda 

de prazer ocorrida durante o processo de elaboração da piada. Esta economia obtida pela 

piada, embora pequena em comparação à totalidade de nossa despesa psíquica, consiste 

em uma fonte de prazer porque poupa uma despesa particular a que estávamos aptos a 

fazer na ocasião. Sendo pontual, ela nos proporciona um prazer momentâneo, não sendo 

capaz de promover alívio duradouro.   

Na parte inicial da terceira seção, a teórica, Freud irá analisar as 

semelhanças e diferenças entre os sonhos e as piadas. Ambas as formações do 

inconsciente têm como tarefa essencial superar a inibição da censura, utilizando-se dos 

mesmos mecanismos – condensação e deslocamento – com vistas a esse fim. O 

processo de elaboração da piada na primeira pessoa também é análogo à elaboração 

                                                             
16 A segunda não precisa, necessariamente, estar junto aos outros no momento de elaboração da piada, 
pois a sua presença imaginária é suficiente. 
17

 Cf. Freud, 1905a/1991, p.148 
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onírica, conforme Freud nos explica: “um pensamento pré-consciente é por um 

momento abandonado à elaboração inconsciente, e o resultado disso é apreendido em 

seguida pela percepção consciente” (FREUD, 1905a/1991, p.159). Desse modo, Mezan 

(2005) comenta que por isso Freud pode cunhar o termo Witzarbeit, enfatizando a 

semelhança com o Traumarbeit (trabalho do sonho). Ambos, os sonhos e as piadas, 

seriam a realização disfarçada de um desejo recalcado.  

Com relação às diferenças entre as duas formações do inconsciente, a mais 

importante, de acordo com Freud consiste no comportamento social da cada uma:  

 

O sonho é um produto mental completamente associal; nada há nele a 
comunicar a ninguém; nascido dentro do sujeito como uma solução de 
compromisso entre as forças mentais, que lutam nele, e permanece 
incompreensível ao próprio sujeito, sendo por essa razão totalmente 
desinteressante às outras pessoas (FREUD, 1905a/1991, p. 171).  

 

A piada, em contrapartida, “é a mais social de todas as funções mentais que 

tem por meta a produção de prazer” (FREUD, 1905a/1991, p.171). Requer três pessoas 

para completar o seu circuito de prazer e somente é ininteligível até o momento em que 

é reconstruído pela compreensão da terceira pessoa. Ademais, do ponto de vista da 

economia do prazer, o sonho visa poupar um desprazer, enquanto a frase de espírito tem 

por objetivo um incremento, ainda que modesto, do prazer. Com isso, Freud considera 

como encerrado seu interesse nas piadas, contudo, dá continuidade a seu texto 

dedicando à segunda parte da seção teórica um momento de investigação sobre o 

cômico e o humor. 

O autor traça uma definição do cômico ao dizer que este se baseia nos 

movimentos, formas, atitudes e traços de caráter das pessoas, ou seja, pode se 

manifestar por meio de características físicas e mentais. Uma pessoa parece cômica sob 

a condição de que ela esteja em situações nas quais suas atitudes submetam-se a 

condições econômicas (FREUD, 1905a/1991). Ao falar em condições econômicas, 

Mezan (2005) aponta que Freud entende que para efetuar uma ação ou dizer algo numa 

conversa, é necessário que haja um dispêndio de energia. O cômico ocorre quando este 

dispêndio é “a mais” ou “a menos”, tomando como parâmetro a quantidade de energia 

que eu mesmo empregaria em uma determinada circunstância. No caso, Freud justifica 

que rimos porque a pessoa utiliza movimentos que nos parecem extravagantes e 

inconvenientes, fato que nos leva a considerar que essa seria uma despesa de energia 

inapropriada, isto é, maior – ou mesmo menor – do que aquela que realmente julgo 
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necessária. Todos esses movimentos extravagantes produzem efeito cômico quando 

imaginamos que os movimentos necessários para realizá-los não necessitariam de tal 

despesa de energia.  

Para Freud, a piada se trata de uma subespécie do cômico, porém, ambos 

comportam-se de modo socialmente diferente. O cômico requer a presença de duas 

pessoas, onde a primeira é aquela que constata o cômico e a segunda, seu objeto. A 

presença de uma terceira pessoa, a quem se poderia contar a “coisa cômica”, nada vem a 

acrescentar ao processo. No caso da piada, como já apresentamos anteriormente, a 

terceira pessoa é indispensável para a complementação do circuito de produção de 

prazer, mesmo que a segunda pessoa esteja ausente. De modo simplificado, a relação do 

cômico se estabelece entre a primeira e segunda pessoa, no caso da piada, essa relação 

se dá entre a primeira e terceira pessoa. Essa seria a primeira e fundamental diferença 

entre os dois. Contudo, a mais importante diferença entre a piada e o cômico está em 

sua localização psíquica. O prazer da primeira provém do inconsciente, ao passo que a 

fonte do prazer cômico é a comparação de dois dispêndios, ambos os quais devemos 

atribuir ao pré-consciente (FREUD, 1905a/1991).  

Em relação ao humor este também possui uma estrita relação de parentesco 

com o cômico e a piada. Para Freud, o humor estaria mais próximo do cômico que da 

piada na medida em que ele partilha com o cômico sua localização psíquica no pré-

consciente, enquanto a piada forma-se a partir das relações entre o inconsciente e o pré-

consciente. Contudo, a natureza de sua formação possui alguns diferenciais. A 

existência de afetos aflitivos é o maior obstáculo para a emergência do cômico e da 

piada. No entanto, tal condição apresenta-se favorável ao humor, na medida em que, 

este, se trata de: 

 

Um recurso para obter prazer apesar dos afetos penosos que o 
estorvam; atuando como um substitutivo para estes afetos ao colocar-
se no lugar deles. [...] O prazer do humor nasce, pois – não 
poderíamos dizê-lo de outro modo –, às expensas deste 
desprendimento de afeto interceptado; procedendo de uma economia 
na despesa de afeto (FREUD, 1905a/1991, p. 216).  
 

Desse modo, o fato de que a situação contenha uma emoção de caráter 

desagradável a ser evitada, impossibilita sua comparação com o cômico e a piada. 

Enquanto nesses dois há uma descarga – evidenciada pelo riso –, no humor há uma 

transformação de afeto. Assim, em outras palavras, o humor consiste em uma forma de 
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obter prazer a despeito dos afetos penosos, atuando como seu substituto, isto é, o prazer 

do humor se revela ao custo da não-liberação de afeto. Destarte, o humor foi definido 

por Freud como uma das operações psíquicas mais elevadas, um recurso para obter 

prazer diante dos pesarosos embates da vida. Segundo Ungier (2001), a partir dessa 

definição, pode-se deduzir que Freud concebia o humor como uma habilidade 

privilegiada do ser humano para lidar com experiências traumáticas. No humor, há uma 

certa “elevação de espírito” que permite ao sujeito recusar tudo que possa vir a destruí-

lo ou levá-lo ao desespero. Ao criar a frase humorística, o sujeito não foge daquilo que o 

atemoriza, mas, ao contrário, descobre recursos para enfrentar o perigo.  

A análise de Freud sobre o humor é realizada à luz dos processos 

defensivos, os quais são descritos pelo autor como mecanismos psíquicos que realizam 

a tarefa de impedir a geração do desprazer, a partir de recursos fornecidos pelo próprio 

psíquico. Desse modo, o humor é eleito por Freud como “uma das operações psíquicas 

mais elevadas”18, na medida em que sua essência consiste em afastar por meio do dito 

humorístico uma determinada situação que poderia originar afetos penosos.  

Outro diferencial do humor seria a não dependência da comunicação do 

prazer humorístico, pois este completa seu curso dentro de uma única pessoa. A 

participação de outra pessoa nada lhe acrescenta. O clássico exemplo de humor 

analisado por Freud é o Galgenhumor (humor patibular, humor negro), a respeito do 

qual o autor nos descreve a seguinte anedota: “Um condenado que estava sendo levado 

à execução em uma segunda-feira comentou: ‘É, vai começar bem a semana’ [...]”. Em 

seguida, no decorrer do caminho, pede um lenço para cobrir a garganta de modo a não 

pegar um resfriado (FREUD, 1905a/1991, pp. 216-217). A situação que deveria levar o 

condenado ao desespero poderia nos suscitar compaixão, porém, no momento em que 

compreendemos que o próprio condenado não se preocupa com a própria situação, 

nossa compaixão acaba por ser inibida. Em consequência de tal compreensão, nossa 

despesa com a compaixão torna-se inutilizável de modo que podemos descarregá-la 

rindo. Somos de certo modo contagiados pela indiferença do condenado, embora 

notemos que isso lhe custe um grande dispêndio de trabalho psíquico. 

Em 1905 a análise freudiana do humor considerava apenas o ponto de vista 

econômico, no qual a produção do prazer é oriunda da economia de gasto em relação ao 

sentimento. Com a retomada do assunto em 1927, desta vez à luz de sua reformulada 

                                                             
18 Cf. Freud, 1905a/1991, p. 216.  
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concepção estrutural do aparelho psíquico, a segunda tópica19, Freud apresenta novas 

considerações em seu breve artigo O humor.  

Nesse ensaio, Freud aponta que a atitude humorística pode ser dirigida para 

o próprio eu do indivíduo ou para outras pessoas, ocasionando uma produção de prazer 

para a pessoa que a adota, e, de modo semelhante, uma produção de prazer para o 

espectador. A gênese do prazer humorístico no ouvinte ocorre de modo que este, ao 

levantar expectativas de que o humorista produza sinais de um afeto, prepara-se para 

acompanhar seus passos e evocar os mesmos impulsos emocionais em si mesmo. 

Contudo, essa expectativa emocional é desapontada porque a outra pessoa não expressa 

afeto, mas faz uma piada. A despesa com o sentimento de compaixão é assim 

economizada, e se transforma em prazer humorístico no ouvinte. No caso do humorista, 

este objetiva poupar os afetos que a situação daria origem, afastando-os com uma piada 

a possibilidade de tais expressões de emoção (FREUD, 1927a/1991). 

Tal como a piada e o cômico, o humor tem algo de liberador a seu respeito, 

mas diferencia-se por sua grandeza e elevação, que faltam aos outros dois. “Essa 

grandeza consiste no triunfo do narcisismo, na afirmação vitoriosa da invulnerabilidade 

do eu” (FREUD, 1927a/1991, p. 158). Ao recusar-se a sofrer e a ser afligido pelas 

provocações da realidade, o eu permanece invulnerável aos traumas do mundo externo, 

demonstrando que esses não passam de meras ocasiões para obter prazer. Portanto, “o 

humor não é resignado, mas rebelde; não apenas significa o triunfo do eu se não 

também do princípio do prazer, afirmando-se contrário à crueldade das circunstâncias 

reais” (FREUD, 1927a/1991, pp. 158-159). Ou seja, com a afirmação vitoriosa da 

invulnerabilidade do eu, Freud considerou que a formulação humorística representaria a 

vitória do princípio do prazer sobre a crueldade das circunstâncias reais. De acordo com 

Kupermann (2003), a tese na qual Freud quer insistir é a de que, nas relações do sujeito 

com a realidade, há a possibilidade de se pensar em uma rebeldia criativa como a que é 

ilustrada pelo humor. Se em O futuro de uma ilusão, Freud apresenta formulações 

acerca da formação grupal sustentada no mecanismo da idealização compartilhada e na 

renúncia de cada um dos seus membros, em O humor, pelo contrário, é afirmada a 

rebeldia do sujeito que despreza a opção pela resignação, mesmo diante da ameaça 

radical representada pela pena de morte.   

                                                             
19 Segundo Kupermann (2003), é apenas a partir da conceituação do ideal do eu, e do supereu, que Freud 
poderia rever suas concepções acerca do humor, nas quais o papel fundamental na metapsicologia do 
fenômeno humorístico seria, desde então, atribuído a esta instância.  
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A atitude do humorista consiste em se comportar perante os outros, tal qual 

um adulto faz com uma criança quando identifica e sorri da trivialidade dos interesses e 

sofrimentos que parecem tão grandes a esta última. Assim, o humorista adquire sua 

superioridade ao assumir o papel do adulto, identificando-se até certo ponto com o pai, e 

reduzindo as outras pessoas a crianças. A emergência do dito humorístico seria 

resultado da presença, no sujeito, de um supereu paradoxalmente afável, que acalmaria 

o eu ameaçado pelo perigo iminente. Diante de tal relação, o supereu, nessas 

circunstâncias, trataria como insignificantes e triviais todos os interesses do eu, 

admitindo que sobre o assunto apenas caberia uma piada (UNGIER, 2001). A atitude do 

humorista consiste na retirada da ênfase psíquica de seu eu, transpondo-a para o 

supereu. Para o supereu, assim inflado, o eu pode parecer minúsculo, e triviais todos os 

seus interesses, e, com essa nova distribuição de energia, torna-se simples para o 

supereu reprimir as possibilidades de reação do eu. Para isso, é necessário que haja o 

deslocamento de grandes quantidades de energia. Deste modo, o indivíduo 

“sobreinveste” seu supereu, e, a partir disso, altera as reações do eu (FREUD, 

1927a/1991).  

Ao fim do seu texto, Freud afirma que, em relação a outros assuntos, o 

supereu é caracterizado como “um senhor severo”. Todavia, reconhece que em relação 

ao humor, esta associação não condiz, tendo em vista que o supereu auxilia o eu a obter 

uma pequena produção de prazer. Ao conceder a atitude humorística, o supereu objetiva 

repudiar a realidade e servir a uma ilusão. Embora seja incapaz de alcançar a 

intensidade do prazer do cômico ou da piada, encaramos esse prazer menos intenso 

como possuidor de um caráter de valor muito alto e sentimos que ele é especialmente 

liberador. Para além desse caráter liberador, o humor possui um valor mais alto, 

enobrecedor. De acordo com Freud, a pilhéria feita pelo humor não é o essencial, tendo 

valor apenas preliminar. Para ele, a questão principal se trata da “intenção” que o humor 

transmite: “Vejam! Esse é o mundo que parece tão perigoso! Não passa de um jogo de 

crianças, digno apenas de que sobre ele se faça uma pilhéria!” (FREUD, 1927a/1991, 

p.162). Segundo Ungier (2001), para Freud, essa intenção expressaria a atividade 

protetora do supereu em relação ao eu.  Nesse sentido, evitando o desprazer, o humor 

seria uma das tentativas humanas de burlar as exigências do mundo externo e do próprio 

supereu.  

Ao longo deste trabalho, no que tange à problemática do riso e da piada, 

tornou-se evidente a maneira pela qual estamos sujeitos ao mecanismo de repressão 
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tanto por uma via externa quanto interna. No primeiro capítulo, destacamos que nos 

mais variados períodos históricos, os governantes empreenderam esforços no sentido de 

interditar as manifestações populares do riso, temendo que estas ocasiões 

desencadeassem motins ou revoltas. Através desses exemplos, podemos entrever o 

funcionamento da repressão enquanto mecanismo de regulação social.  

No segundo capítulo, ao abordarmos as formulações teóricas de Freud sobre 

as piadas, salientamos que o objetivo fundamental dessas seria a satisfação da pulsão 

face a um obstáculo, extraindo prazer da fonte que o obstáculo tornara inacessível. A 

ação repressiva da civilização faz com que as possibilidades primárias de fruição, 

repudiadas pela censura, se percam. A piada trabalha no sentido de contornar as 

restrições e reabrir as fontes de prazer. Em linhas gerais, podemos afirmar que a piada 

produz prazer porque suspende o recalque. Portanto, o efeito de prazer está relacionado 

à economia na despesa psíquica relativa à inibição ou à supressão da pulsão. Podemos 

observar nesse caso, o funcionamento da repressão enquanto mecanismo de regulação 

psíquica (isto é, o recalque). 

Dito isso, convém destacar que, dada a íntima relação das piadas com a 

problemática da repressão, seja enquanto um mecanismo de regulação social, seja 

enquanto um mecanismo de regulação psíquica (recalque), entendemos que se faz 

necessário investigar tal problemática no discurso freudiano. É o que veremos no tópico 

seguinte.  

            

A repressão no discurso freudiano: regulação psíquica e regulação social 

 

Ao enunciar que “a teoria da repressão é agora o pilar fundamental sobre o 

qual repousa o edifício da psicanálise, sua peça mais essencial” (FREUD, 1914/1991, 

p.15), exposta no texto Contribuição à história do movimento psicanalítico, Freud 

estabelece a centralidade do referido conceito para sua metapsicologia. Em seu 

Dicionário comentado do alemão de Freud, Luiz Hanns (1996) aponta que a tradução 

habitual do termo alemão Verdrängung para a língua portuguesa é “recalque” ou 

“repressão”. Não obstante, o autor apresenta uma problematização quanto a essa 

tradução, tendo em vista que, para cada língua, o termo possui conotações diferenciadas.  

Em alemão, o termo Verdrängung genericamente significa empurrar para o 

lado, desalojar, deslocar, afastar. Hanns (1996) explica que se remete a uma sensação de 

sufoco, incômodo, que leva o sujeito a afastar o material que o incomoda. Contudo, 
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apesar de ter sido afastado, tal material permanece junto ao sujeito, pressionando pelo 

retorno e exigindo a mobilização de esforço para mantê-lo longe – de modo equivalente 

ao emprego do termo no contexto psicanalítico. Com relação à tradução para a língua 

portuguesa, diferente da terminologia alemã, repressão e recalque possuem outros 

significados, o que naturalmente leva a uma perda de conotações. O termo repressão é 

comumente empregado para referir-se ao esmagamento ou supressão de uma 

manifestação ameaçadora – no sentido de uma resposta policial que visa conter 

rebeliões populares e movimentos de rua. Com relação ao termo recalque, cabe apontar 

que este é de uso praticamente exclusivo da psicanálise, não encontrando-se presente no 

uso da linguagem coloquial.  

A Edição Standard Brasileira das obras de Freud, publicadas pela editora 

Imago, traduz o termo Verdrängung por “repressão”, escolha considerada de modo 

praticamente unânime como inadequada. Conforme argumenta Garcia-Roza (2011, 

p.164), “podemos dizer que ‘a polícia reprimiu uma manifestação estudantil’, mas 

jamais dizemos que ‘a polícia recalcou uma manifestação estudantil’”. Assim, na 

perspectiva do autor, é possível que uma pessoa possa reprimir outra, no sentido de 

impedir-lhe um ato ou uma palavra, porém, uma pessoa não pode recalcar outra. 

Embora seja possível a criação de condições para que um recalque se estabeleça, não 

obstante, ele sempre será um processo interno ao sujeito. Em outras palavras, repressão 

refere-se a uma ação que se exerce sobre alguém a partir da exterioridade, enquanto que 

recalque designa um processo interno ao sujeito. Portanto, tendo em vista esse aspecto, 

a tradução mais adequada para o conceito freudiano de Verdrängung seria recalque ou 

recalcamento. 

Ademais, Garcia-Roza (2011) adverte sobre o possível mal-entendido que a 

argumentação anteriormente exposta pode instituir. Ora, segundo esse raciocínio, 

poderíamos considerar que o recalque nada teria a ver com exigências externas ao 

sujeito. Todavia, a lógica é falsa. Não podemos perder de vista que o recalcamento é um 

processo interno ao sujeito, o qual se dá em decorrência da censura e da lei enquanto 

elementos externos ao sujeito. 

   Psicanaliticamente, de modo geral, recalcar consiste em afastar da 

consciência. Na obra freudiana, esse conceito – sem o termo para nomeá-lo – foi 

descrito pela primeira vez em um rascunho escrito por Freud em conjunto com Josef 

Breuer, no ano de 1892, intitulado Esboços para a “Comunicação Preliminar”. O 

termo em si foi apresentado pela primeira vez no texto intitulado Sobre o mecanismo 
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psíquico dos fenômenos histéricos: comunicação preliminar, no ano de 1893 

(STRACHEY, 1975a/1991). De acordo com Hanns (1996), inicialmente, o conceito de 

recalque era empregado de maneira semelhante ao conceito de defesa (Abwehr). Em 

alemão, Abwehr significa repelir, rejeitar, afastar. Conotativamente fica implícito que 

uma determinada ameaça foi apenas afastada, podendo vir a retornar. Freud utiliza a 

palavra Abwehr em um contexto de equilíbrio dinâmico entre forças psíquicas e ressalta 

a ideia de que a função primordial da Abwehr é manter determinadas ameaças afastadas 

da consciência, de modo equivalente a sua concepção inicial sobre o mecanismo do 

recalque.   

Segundo Garcia-Roza (2011), o conceito de recalque começa a se delinear 

no momento em que Freud abandona a prática da hipnose, ao se deparar com o 

fenômeno clínico da resistência. Quando abandona a hipnose e solicita a seus pacientes 

que procurem se lembrar do fato traumático que poderia ter causado os sintomas, 

verifica que, por mais que se esforcem, esbarram numa resistência a que as ideias 

patogênicas se tornem conscientes. Freud conclui que o que impedia que essas ideias 

fossem livremente recordadas pelos pacientes era uma defesa psíquica. A defesa surge, 

desta forma, como uma censura do eu do paciente à ideia ameaçadora, forçando-a a se 

manter fora da consciência.  

A distinção entre os conceitos de recalque e defesa torna-se mais precisa a 

partir da elaboração do modelo de aparato psíquico apresentado no capítulo VII da 

Interpretação dos sonhos. A partir do que Freud denomina de aparato psíquico, dividido 

em instâncias, o inconsciente ganha estatuto de sistema, com uma estrutura e modo de 

funcionamento distintos do sistema pré-consciente/consciente (FREUD, 1900/1991). De 

acordo com Garcia-Roza (2006), antes disso, havia apenas a referência a processos 

inconscientes e processos conscientes, de modo que o termo “inconsciente” era 

empregado adjetivamente para designar que tal processo ou tal representação estavam 

fora do campo da consciência.  

No que diz respeito ao recalque, este se trata do operador desta distinção. O 

essencial a ser destacado em relação ao recalque é a oposição entre o inconsciente (Ics) 

e o pré-consciente/consciente (Pcs/Cs). Enquanto o primeiro sistema tem sua atividade 

voltada para o livre escoamento das quantidades de excitação, o segundo sistema tem 

por função inibir essa livre descarga a fim de tornar possível a ação específica. Assim, 

esses sistemas funcionam como instância crítica (Pcs/Cs) e instância criticada (Ics), 

concepção que mais tarde Freud vai reformular como oposição entre o Eu e o recalcado 
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(FREUD, 1900/1991). A função da instância crítica é interditar o acesso à consciência 

daquelas representações da instância criticada que possam se constituir como ameaça. 

Portanto, o mecanismo do recalque consiste em uma atividade do sistema Pcs/Cs, no 

sentido de impedir que a atividade do sistema Ics resulte em desprazer. Temos de um 

lado o desejo inconsciente procurando uma realização através do Psc/Cs; de outro, 

temos o Psc/Cs se defendendo do caráter ameaçador do desejo recalcado.      

Quinze anos depois, nos artigos de metapsicologia, sobretudo em O 

recalque e O inconsciente, Freud nos apresenta sua teoria sobre o mecanismo do 

recalque melhor desenvolvida. No texto sobre o recalque, Freud traz a definição deste 

como uma “ação de repelir algo para fora do consciente e de mantê-lo afastado deste” 

(FREUD, 1915a/2004, p.178). A essência do recalque consiste em impedir que a ideia 

se torne consciente. Contudo, mesmo permanecendo inconsciente a ideia recalcada é 

capaz de continuar a produzir efeitos sobre o psiquismo e alguns desses efeitos acabam 

por ascender à consciência do sujeito (FREUD, 1915b/2006). Conforme assevera Hanns 

(1996), o material em estado recalcado se faz presente apesar da ausência, isto é, 

embora esteja desalojado, se manifesta à distância, exigindo esforço para mantê-lo fora 

de foco. O recalque é um estado que exige grande empenho de força para se manter, 

pois a pressão pelo retorno é constante. O estado de recalque se mantém por meio de 

uma mobilização energética realizada a partir do pré-consciente, uma espécie de contra-

investimento que se opõe à força exercida pelo material recalcado, configurando-se, 

assim, em um jogo de forças no qual pressão e contrapressão se mantêm mutuamente 

em embate.   

Ainda no texto sobre o recalque Freud se indaga sobre o motivo que leva 

uma determinada moção pulsional a sofrer recalque, tendo em vista que “uma satisfação 

pulsional sempre é prazerosa” (FREUD, 1915a/2004, p.177). O autor conclui que para 

que isso ocorra, faz-se necessário que ao atingir a meta pulsional se produza desprazer 

ao invés de prazer. Garcia-Roza (2011) explica que há uma economia do 

prazer/desprazer que tem que ser levada em conta no que se refere à satisfação da 

pulsão, pois o caminho em direção à satisfação pode acabar por produzir mais desprazer 

do que prazer. Em princípio, a satisfação da pulsão, considerada em si mesma, é sempre 

prazerosa, mas pode ser inconciliável com exigências feitas a partir de uma das 

instâncias psíquicas. Assim, o que produz prazer em uma instância pode produzir 

desprazer na outra, estabelecendo-se assim a condição para o recalque: quando a 

potência do desprazer é maior do que o prazer da satisfação.  
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Ressaltamos anteriormente que o recalcamento é um mecanismo de 

regulação psíquica, fundamentado pela censura e pela lei enquanto elementos externos 

ao sujeito. No limite da passagem do individual para o social, encontramos nas teses de 

Freud sobre a civilização20, isto é, seus textos antropológicos ou sociológicos, uma 

abrangente análise das questões culturais e sociais, tendo como tema central, o 

antagonismo entre o indivíduo e a civilização. Conforme aponta Catherine Millot 

(1987), notadamente, a civilização é tomada por Freud como principal alvo de suas 

críticas, na medida em que o autor imputa-lhe grande parte da responsabilidade pela 

gênese e expansão das neuroses na sociedade do século XIX. Ao sustentar a hipótese 

segundo a qual “uma progressiva renúncia a pulsões constitucionais [...] parece ser uma 

das bases do desenvolvimento da cultura humana”, Freud (1907/1991, p. 109) inicia seu 

percurso para a investigação de uma problemática que será explorada em diversos textos 

ao longo de sua obra.  

Encontramos no Manuscrito N, documento endereçado a Fliess, datado a 31 

de maio de 1897, uma das primeiras considerações de Freud acerca da oposição entre as 

exigências culturais e a satisfação pulsional do sujeito. Neste, o autor asseverou que 

“[...] os seres humanos, em benefício da comunidade maior, sacrificam uma parte de sua 

liberdade sexual [...]. Assim, o incesto é anti-social – a cultura consiste nessa renúncia 

progressiva” (FREUD, 1897/1991, p. 299). Posteriormente, em 1905, Freud irá reiterar 

a “relação inversa entre a cultura e o livre desenvolvimento da sexualidade”, nos Três 

ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905b/1991, p. 221) e no texto sobre Os chistes 

e sua relação com o inconsciente, onde assevera que desde nossa infância nossos 

impulsos hostis e sexuais sujeitam-se às mesmas restrições.  

A criança, inicialmente livre das restrições culturais, tem que ceder às 

pressões que a civilização lhe impõe, abandonando as formas de gratificação sexual que 

lhe são próprias em benefício da aceitação pelo mundo adulto. O autor atribui à cultura 

e à educação de alto-nível, a maior responsabilidade pelo desenvolvimento da repressão. 

Nessas condições, nossa organização psíquica sofre uma severa transformação, ao 

                                                             
20 Em 1927, no texto “O futuro de uma ilusão”, Freud afirma que despreza a distinção entre os termos 
cultura (Kultur) e civilização (Zivilisation). Nos dizeres do autor, “a cultura humana – me refiro a tudo 
aquilo em que a vida humana se elevou acima de suas condições animais e se distingue da vida dos 
animais (e omito distinguir entre cultura e civilização) – apresenta, como sabemos, dois aspectos ao 
observador. Por um lado, inclui todo o saber e a capacidade que o homem adquiriu para governar as 
forças da natureza e extrair a riqueza desta para a satisfação das necessidades humanas; por outro, inclui 
todas as normas necessárias para regular os vínculos recíprocos entre os homens e, em particular, a 
distribuição dos bens disponíveis” (FREUD, 1927b/1991, pp.5-6). A esse respeito, Cf. Enriquez (2005).  
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admitir como inaceitável aquilo que inicialmente considerávamos como agradável, de 

modo que, passamos a rejeitar com todas as forças da nossa mente. O trabalho de 

repressão da cultura aniquila em nós as faculdades primitivas de fruição, as quais são 

repudiadas pela censura (FREUD, 1905a/1991). O problema do antagonismo entre a 

civilização e a vida pulsional do sujeito marcará toda a reflexão freudiana sobre o 

social. Conforme ressalta Peixoto-Júnior (1999), a primeira longa exposição freudiana a 

respeito desse tema encontra-se no ensaio de 1908, intitulado A moral sexual ‘cultural’ 

e a nervosidade moderna. No texto mencionado, Freud defende a tese de que  

 

sob o império de uma moral sexual cultural a saúde e a eficiência dos 

indivíduos esteja sujeita a danos e que tais prejuízos causados pelos 

sacrifícios que lhe são exigidos terminem por atingir um grau tão 

elevado, que indiretamente cheguem a colocar também em perigo os 

objetivos culturais (FREUD, 1908/1991, p.163).  

 

Dessa forma, o autor destaca a influência nociva da civilização sobre os 

indivíduos, na medida em que responsabiliza a moral sexual civilizada pelo aumento 

dos distúrbios neuróticos. Ou seja, todos os fatores que restringiriam a vida sexual, 

suprimindo a sua atividade, deveriam ser vistos como causa das neuroses. A esse 

respeito, Millot (1987) argumenta que Freud percebe que as exigências de uma 

sexualidade sadia entrariam em conflito com as exigências da civilização.  

Cabe sublinhar que, no texto de 1908, o grande adversário da civilização 

seria, portanto, a sexualidade. De acordo com Peixoto-Júnior (1999), o conflito entre a 

civilização e a vida pulsional dos sujeitos é examinado por Freud, nesse momento, à luz 

da sua primeira teoria das pulsões. É nesse contexto que o autor afirma que “em termos 

universais, nossa cultura se edifica sobre o sufocamento das pulsões” (FREUD, 

1908/1991, pp.167-168). Todos nós renunciamos a uma parte do nosso poder, a uma 

parcela das tendências vingativas e agressivas da nossa personalidade, e destas 

contribuições nasceu a propriedade comum civilizada de bens materiais e ideais. Em 

outras palavras, cada indivíduo deve renunciar a uma parcela das suas disposições 

pulsionais em prol do convívio em sociedade. Assim, aquele que não se submete aos 

preceitos morais da sociedade em que vive e recusa-se a abdicar da satisfação das suas 

pulsões, é considerado então um outlaw, um fora da lei. 
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Em 1908, Freud adentra o campo da discussão sobre o social partindo de um 

questionamento sobre os efeitos negativos da civilização sobre o indivíduo. Desse 

modo, no intuito de melhor fundamentar sua tese, cinco anos mais tarde apresentou a 

gênese dessa sociedade, na medida em que essa seria responsável por todo aquele mal-

estar. Totem e Tabu (1913) ocuparia um lugar central nas hipóteses sociais de Freud. 

Neste texto, o autor procura não apenas desenvolver as relações entre a sexualidade e a 

civilização, já esboçadas anteriormente, mas especificar melhor sua hipótese quanto à 

gênese da cultura, dos interditos por ela impostos e seus reflexos na história das 

produções desejantes humanas (PEIXOTO-JUNIOR, 1999).  

Encontramos no último ensaio do texto, intitulado O Retorno do Totemismo 

na Infância, a versão de Freud sobre o advento da civilização através do mito da horda 

primeva. Em suma, supõe-se uma época onde os homens viviam em bandos, sob o 

domínio de um pai tirânico e opressor que concentrava em si toda a autoridade do grupo 

e detinha a exclusividade de todas as mulheres do clã. À medida que cresciam, os 

machos eram expulsos, porém, certo dia, retornaram juntos, mataram o pai e devoraram 

seu corpo, colocando assim, um fim à horda patriarcal. Tal ato criminoso, cabe apontar, 

constituiria o início das “organizações sociais, das limitações éticas e a religião” 

(FREUD, 1913/1991, p.144).  

Posteriormente, uma vez consumado o crime, os irmãos teriam se dado 

conta de que nenhum deles poderia ocupar o lugar do pai, ou o ciclo de assassinatos se 

repetiria perpetuamente. Desse modo, para impedir que isto ocorresse, os irmãos 

instauraram uma associação baseada na igualdade de condições entre eles, de maneira 

que ninguém poderia possuir privilégio sobre os demais. Além disso, Freud aponta 

outra consequência em relação à morte do pai, a saber, o sentimento de culpa pelo crime 

cometido. De acordo com autor, no intuito de retratarem-se, os irmãos elegem um totem 

como substituto do pai. Destarte, concedem ao pai morto um poder ainda maior do que 

aquele que dispunha em vida. Freud destaca que os irmãos, influenciados pelo 

sentimento de culpa filial, decidem por estabelecer as interdições que viriam a ser os 

dois tabus fundamentais do sistema totêmico, quais sejam, a proibição da morte do 

totem – então, substituto do pai –, e a renúncia às mulheres que haviam sido libertadas 

(FREUD, 1913/1991). Ademais, o autor sublinha que não poderia haver sociedade sem 

esse pacto de renúncia que a lei institui.  

Segundo Millot (1987), as leis assim instituídas a partir do assassinato 

primordial, a interdição do incesto e do assassinato, ao regularem o exercício do poder 
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passam a constituir o fundamento de todas as sociedades humanas, que terminam 

impondo a cada um a renúncia a seus mais poderosos desejos. Em linhas gerais, a lei 

assumiu então, o lugar da coerção. Nos dizeres de Enriquez (1990, p.34), “passamos de 

um mundo de relações de força a um mundo de relações de aliança e solidariedade (...)”, 

no qual a lei seria encarnada por aquele que representava em vida o arbítrio total.  

Posteriormente, em 1915, no texto intitulado Reflexões para os tempos de 

guerra e morte, Freud procura novamente elucidar a questão da relação entre a 

civilização e a renúncia pulsional. Na parte inicial do texto, o autor trata da desilusão 

provocada pelo advento da Primeira Guerra Mundial. Freud nos diz que muito se 

acreditava que as grandes nações civilizadas da Europa poderiam resolver os seus 

impasses por vias diplomáticas, ou seja, concebendo-os “como uma oportunidade para 

exibir os progressos do sentimento comunitário dos homens” (FREUD, 1915c/1991, 

p.280), na medida em que se acreditava que o aperfeiçoamento técnico e científico 

destas nações corresponderia ao aperfeiçoamento moral de seus cidadãos. Sobretudo, 

acreditava-se que as pulsões egoístas pudessem ser transformadas em pulsões sociais 

mediante a influência da educação, da razão científica e da moralidade. 

Estas nações civilizadas adotavam rigorosos padrões de conduta moral, aos 

quais os seus cidadãos deveriam adequar-se igualmente, no intuito de conviverem 

harmoniosamente em sociedade. Contudo, nos dizeres de Freud, “estes preceitos, 

amiúde extremos, o exigiam muito [o sujeito], o impunha uma extensa restrição desse 

mesmo, uma vasta renúncia à sua satisfação pulsional” (FREUD, 1915c/1991, p.278). 

Em outras palavras, as nações civilizadas forçaram os seus membros a um alheamento 

em relação a sua disposição pulsional, haja vista que todos deveriam conformar-se aos 

elevados valores morais da sociedade. Em decorrência disto, os indivíduos encontram-

se submetidos a uma constante supressão das pulsões, e a tensão resultante disso pode 

ser evidenciada, por exemplo, no domínio da sexualidade, tendo como resultante o 

desencadeamento das doenças nervosas. 

De acordo com Millot (1987), em O mal-estar na cultura, Freud retoma 

novamente o problema do antagonismo entre as pulsões e a civilização, a partir das suas 

recentes elaborações, que o levaram a enunciar a existência da pulsão de morte. 

Anteriormente, no texto A Moral sexual ‘cultural’ e a nervosidade moderna, o conflito 

restringia-se à oposição entre as pulsões do Eu e as pulsões sexuais, de modo que a 

sexualidade seria o principal adversário da civilização.  Em 1930, por outro lado, “já 
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não é mais a sexualidade e sim a pulsão de morte, o que mais parece ameaçador ao 

processo da civilização” (MILLOT, 1987, p.108).  

As bases para o conceito de pulsão de morte foram introduzidas, em 1920, 

no texto Além do princípio de prazer. Na obra em questão, o termo “pulsão” designa 

uma tendência, inerente à vida orgânica, de retorno ao inanimado, ou a um estado 

anterior de coisas (FREUD, 1920/1991). Para Garcia-Roza (2004), no texto de 1920, as 

pulsões de morte somente encontravam expressão em sua articulação com as pulsões 

sexuais, manifestando-se através das práticas do sadismo e do masoquismo, ou através 

da compulsão à repetição. Dito isso, salientamos que, nesse momento, Freud recusava-

se a reconhecer a autonomia da pulsão de morte. Afinal, reconhecê-la “como algo 

totalmente independente da sexualidade, era reconhecer a maldade fundamental e 

irredutível do ser humano” (GARCIA-ROZA, 2004, p.134). 

Posteriormente, em O mal-estar na cultura, Freud passa a reconhecer a 

autonomia da pulsão de morte, desvinculando-a das pulsões sexuais. No capítulo V do 

mencionado texto, o autor introduz a noção de pulsão de morte enquanto pulsão de 

destruição, de modo que esta é entendida como uma disposição pulsional que se faz 

presente, ao mesmo tempo, nos indivíduos e no campo da cultura (PEIXOTO-JÚNIOR, 

1999). Acerca disso, Freud argumenta que:  

 

[...] o ser humano não é um ser manso, amável, no máximo capaz de 

defender-se se o atacam, mas é lícito atribuir a seus dotes pulsionais 

uma boa cota de agressividade. Em consequência, o próximo não é 

somente um possível auxiliar e objeto sexual, mas uma tentação para 

satisfazer nele a agressão, explorar sua força de trabalho sem ressarci-

lo, usá-lo sexualmente sem seu consentimento, apossar-se de seu 

patrimônio, humilhá-lo, infligir-lhe dores, martirizá-lo e assassiná-lo. 

Homo homini lupus (FREUD, 1930/1991, p.108). 

 

Diante disso, em consequência dessa poderosa quota de agressividade, a 

sociedade civilizada encontra-se constantemente sob a ameaça de desintegração. O 

autor reconhece que a civilização obteve êxito com relação ao domínio das forças da 

natureza, proporcionado pelo progresso da ciência e da tecnologia. Todavia, sublinha o 

seu fracasso no que diz respeito à regulação dos laços sociais. Conforme suas palavras, 

“para tudo o que se segue, me situo nesse ponto de vista: a inclinação agressiva é uma 

disposição pulsional autônoma, originária do ser humano” (FREUD, 1930/1991, p. 
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117), e diante disso, conclui que a pulsão de morte seria o obstáculo mais poderoso à 

cultura.   

Destarte, “a cultura tem que mobilizar esforços supremos, a fim de 

estabelecer limites para as pulsões agressivas dos seres humanos e manter suas 

manifestações sob controle por formações psíquicas reativas” (FREUD, 1930/1991, p. 

109). Tais esforços são ilustrados por Freud, através do mandamento cristão “amar ao 

próximo como a si mesmo”. A esse respeito, Enriquez (1990) assevera que tal 

mandamento seria uma forma da civilização impedir a manifestação da destrutividade, 

ou seja, de conter ou minimizar os efeitos relacionados à ação da pulsão de morte. 

Convém destacar que a despeito da civilização coibir a manifestação da agressividade, 

reforçando os vínculos libidinais e as identificações mútuas, “a vida social permite, e 

mesmo favorece, condutas associais, com a condição de que estas se apresentem 

suficientemente travestidas para serem aceitas” (ENRIQUEZ, 1990, p. 109, grifos 

nossos). A piada seria um dentre esses casos.  

Conforme assinala Ungier (2001), na piada encontramos a possibilidade de 

expressar, de forma dissimulada, intenções eróticas e agressivas, em meio às restrições 

sociais. Diante do obstáculo encontrado pela pulsão para sua satisfação, a piada se trata 

de uma saída indireta, um caminho desviante, transgressor. A piada diz o que não pode 

ser dito, em outras palavras, com a frase espirituosa pode-se dizer o indizível. 

Apontamos anteriormente que a piada busca satisfazer as exigências das pulsões sexuais 

ou agressivas por meio da suspensão do recalque constituído a partir da censura e da 

moral cultural.  Desse modo, nela encontramos uma espécie de marca de transgressão. 

De acordo com Birman (2005), o enunciado da piada seria, assim, uma experiência de 

transgressão, pela qual o desejo inconsciente se realizaria e se manifestaria 

publicamente, na relação do sujeito com o outro, a despeito dos limites impostos pelo 

recalque. 

Kupermann (2003), por sua vez, esclarece que na piada reside uma 

transgressão autorizada, na qual a suspensão da repressão e do recalque nos possibilita 

alcançar uma certa quota de satisfação, ao mesmo tempo em que se preserva o laço 

social. Nesse sentido, as piadas constituem uma forma de manutenção do laço social, na 

medida em que os sujeitos não necessitam abdicar de sua singularidade em prol das 

exigências da unidade cultural. Nesse sentido, o autor salienta que:  
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[...] ao se transmitir um chiste ou um dito humorístico, busca-se 
compartilhar a crítica social e a denúncia das hipocrisias que 
sobrevivem em qualquer grupamento, bem como a evidência da farsa 
embutida na tentativa de se eternizar toda e qualquer idealização, 
favorecendo, ainda que pontualmente, uma libertação temporária das 
imposições sociais anacrônicas (KUPERMANN, 2005, p. 24).   

 

Nessa perspectiva, o autor supracitado ressalta que podemos falar em uma 

dimensão política das piadas, ou mesmo em piadas políticas, nos casos em que seu alvo 

for o arbítrio autoritário e a hipocrisia sustentada por determinadas instituições sociais. 

Uma piada pode atingir as figuras representativas da autoridade, expressando um 

autêntico voto de rebeldia contra a opressão social. A partir dessa discussão, no capítulo 

que se segue analisaremos alguns exemplos contemporâneos que evidenciam a relação 

entre as piadas políticas e a censura. Destacamos, sobretudo, dois folhetins satíricos: o 

Pasquim e o Charlie Hebdo. 
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CAPÍTULO 3 – À PRANCHETA CAMARADAS: EMBATES ENTRE 

AS PIADAS E A CENSURA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Os anos de chumbo: um longo tempo de obscuridade 

 

Em 1961, a política brasileira encontrava-se em crise. Esta se agravou 

quando João Goulart (Jango) assumiu a presidência do Brasil, logo após a renúncia do 

então presidente Jânio Quadros, que governou o país por um breve período de sete 

meses. Os setores conservadores, aliados aos militares, deram início a uma campanha de 

desestabilização do governo, uma vez que não concordaram com as medidas propostas 

pelo novo presidente. Assim, em 31 de março de 1964, um golpe militar derrubou João 

Goulart. A partir de então, os militares passaram a agir no sentido de desmobilizar toda 

e qualquer oposição ao regime. As organizações trabalhistas, os políticos e jornalistas 

de oposição e os estudantes estiveram entre os alvos da repressão.  

Segundo Mota e Braick (2002), em abril do mesmo ano, dentre as várias 

disposições estabelecidas pelo Ato Institucional nº 1 (AI-1)21, editado pelos 

comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, estavam: a nomeação do 

general Humberto de Allencar Castello Branco para a presidência da República (1964-

1967); a resolução segundo a qual as investigações e processos legais com relação a 

crimes contra o Estado ou sua propriedade, bem como contra a ordem política e social, 

poderiam ser instaurados contra indivíduos ou coletivamente; além de ser estabelecido 

que os Comandantes-em-Chefe das Forças Armadas, que assinaram o Ato Institucional, 

poderiam suspender direitos políticos por um prazo de dez anos e anular mandatos 

legislativos sem revisão judicial. 

Ao assumir a presidência, Castello Branco afirmava que seu objetivo era 

implantar uma democracia restringida, com o propósito de combater o comunismo e 

promover a consolidação da democracia. Ele foi o idealizador de importantes órgãos de 

controle e repressão, como o Serviço Nacional de Informações (SNI), encarregado de 

supervisionar e coordenar as atividades de informação e contra-informação, com 

especial atenção às questões de segurança nacional. Desse modo, imbuído de poderes 

excepcionais, o governo pôde promover prisões arbitrárias e torturar os opositores. A 

                                                             
21 Segundo Mota e Braick (2002), Ato Institucional (AI) se trata de um conjunto de leis promulgado pelo 
governo, sem necessidade da aprovação do Congresso Nacional. 
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reação popular22 contra a arbitrariedade do governo foi imediata. Nas ruas, renasceu o 

movimento estudantil. Passeatas e manifestações tomaram conta dos centros urbanos, 

mas o governo respondeu com violência, reprimindo duramente os movimentos de 

rebeldia.  

Ao final de seu mandato, em 1967, Castello Branco aprova a nova 

Constituição, a Lei da Imprensa e a Lei da Segurança Nacional. Tal manobra estratégica 

era destinada a facilitar a atuação dos órgãos de segurança do Estado contra os 

denominados inimigos internos. Assim, quando Arthur da Costa e Silva (1967-1969) foi 

empossado, em março de 1967, dispunha de amplos poderes para decidir os caminhos 

do país. Igualmente ao governo anterior, o seu também foi marcado por forte reação da 

sociedade civil. A população protestava nas ruas exigindo o retorno da democracia. Em 

uma das manifestações, a Polícia Militar matou o estudante Edson Luis, de 16 anos. 

Como reação, as passeatas multiplicaram-se por todas as capitais, não obstante, foram 

violentamente reprimidas. O governo decidiu então ampliar os mecanismos de 

repressão, de modo a acabar com os subversivos (MOTA e BRAICK, 2002). 

Em 13 de dezembro de 1968, como reação às reivindicações crescentes da 

sociedade, é promulgado o Ato Institucional nº 5 (AI-5), ampliando os poderes do 

governo ao nível do totalitarismo. O novo ato delegou ao presidente poderes para fechar 

o Congresso Nacional e as assembleias estaduais e municipais, cassar mandatos, 

suspender direitos políticos por dez anos, demitir, remover, aposentar ou pôr em 

disponibilidade funcionários públicos e juízes, decretar estado de sítio e confiscar bens 

como punição por corrupção. O governo também passou a ter o poder de suspender o 

habeas corpus em caso de crimes contra a Segurança do Estado e de efetuar o 

julgamento de crimes políticos por tribunais militares, sem recurso para os réus. Pouco 

tempo depois de promulgar o AI-5, no dia 31 de agosto de 1969, o presidente Costa e 

Silva, doente, é afastado do poder e uma junta formada por três ministros militares 

impede o vice-presidente Pedro Aleixo, civil, de assumir o cargo. No intuito de 

combater os opositores do governo, dois novos Atos Institucionais são promulgados. 

Um dava ao governo o direito de expulsar do país quem fosse considerado subversivo, e 

o outro introduzia a pena de morte. Além desses últimos, para melhorar a eficiência dos 

mecanismos de repressão e controle da ordem, foram criadas organizações como a 

                                                             
22 Cabe salientar que também houve manifestações favoráveis ao regime militar. Pode-se destacar, por 
exemplo, a Marcha da família com Deus pela liberdade, dentre outros “tesouros de bestice rural e urbana” 
que saíram às ruas em defesa do golpe (SCHWARZ, 2005, p. 22). 
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Operação Bandeirantes (OBAN) e o Destacamento de Operações de Defesa Interna 

(DOI-CODI).  

Novas eleições foram convocadas e no dia 30 de outubro de 1969, o general 

Emílio Garrastazu Médici (1969-1974) toma posse. Durante seu mandato, o Brasil 

viveu o período mais duro e violento da ditadura militar. A tortura e os assassinatos 

tornaram-se práticas comuns dentro dos presídios. A violência era praticada por todos 

os lados. Visando fortalecer o regime e encobrir o clima de terror instaurado no país, 

montou-se um aparato de propaganda que tinha como base a ideia da cooperação dos 

brasileiros para o engrandecimento da nação. A Assessoria Especial de Relações 

Públicas da Presidência da República (AERP) ajuda a construir a falsa e otimizante 

imagem de uma nação feliz, lançando slogans como “Você constrói o Brasil”, 

“Ninguém segura este país”, “Brasil, conte comigo” e, o mais célebre: “Brasil, ame-o ou 

deixe-o”. O auge da campanha publicitária oficial foi atingido quando a seleção 

brasileira de futebol conquistou o tricampeonato na Copa do Mundo de 1970, disputada 

no México. O evento foi transformado pelos militares em uma conquista do Estado 

brasileiro. A música “Pra frente Brasil”, se tornou uma espécie de hino. Com a atenção 

da maior parte da população desviada para os sucessos no futebol, as torturas e a 

repressão permaneceram encobertas em meio ao clima de histeria coletiva. Eram poucos 

os brasileiros que percebiam o que acontecia nos porões da ditadura.   

Segundo Braga (1991), viabilizada pelo AI-5, em conjunto com a Lei da 

Imprensa de 1967, a censura prévia à imprensa institucionalizou-se. O Decreto-lei 

nº1077, de janeiro de 1970, regulamenta o parágrafo 8º do artigo 153 da Constituição de 

1969, e diz em seu artigo 2º: “Caberá ao Ministério da Justiça, através do Departamento 

de Polícia Federal, verificar, quando julgar necessário antes da divulgação de livros e 

periódicos, a existência de matéria infringente à proibição enunciada no artigo anterior”. 

Artigo este que estabelece: “Não serão toleradas publicações e exteriorizações 

contrárias à moral e aos bons costumes, quaisquer que sejam os meios de comunicação” 

(BRASIL, 1970).  

Não demorou muito para o surgimento das consequências. O caso do Jornal 

do Brasil tornou-se emblemático na história da censura prévia. No dia seguinte à 

promulgação do AI-5, a redação do jornal recebeu a visita de dois oficiais do Exército, 

para vistoriar a publicação do próximo número. Conforme aponta Aquino (1999), o 

material a ser publicado foi entregue aos censores para exame, com exceção de uma 

pequena nota a ser colocada no topo da primeira página, com a seguinte afirmação: 
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“Ontem, foi o dia dos Cegos”. A ideia era que essa sentença seria uma espécie de 

símbolo do AI-5, pois, 13 de dezembro, além de ser a data de promulgação do AI-5, é 

também o dia de Santa Luzia, a Padroeira dos Cegos. Uma clara insinuação de que 

aqueles que apoiaram o golpe não enxergariam as consequências futuras deste.  

Além desse fato, os oficiais censores não se aperceberam de outro elemento 

que trouxe grande repercussão. Trata-se do comentário sobre o tempo, que estava 

apresentado nos seguintes termos: “Tempo negro. Temperatura sufocante. O ar está 

irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. Máx.: 38ºC, em Brasília; Mín.: 

5ºC, nas Laranjeiras”. A metáfora era óbvia. A referência ao local dizia respeito aos dois 

centros em que se situou o Executivo na República – Palácio do Catete/Laranjeiras e 

Palácio do Planalto/Brasília. As marcas da temperatura representariam o AI-5 e o Ato 

Complementar número 38, publicado na mesma data (13 de dezembro) e que decretava 

o recesso do Congresso Nacional. Os censores sofreram repreensão por não notarem a 

sutileza das mensagens, sendo substituídos por outros que, supostamente, tinham mais 

experiência, não sendo facilmente enganados. 

Com a grande imprensa silenciada, as notícias sobre o que acontecia nos 

porões da ditadura eram veiculadas exclusivamente pelas imprensas clandestinas e 

alternativas. Segundo Queiroz (2008), durante a ditadura militar foram criados por volta 

de 150 periódicos que, em meio às suas especificidades, tinham um traço em comum: a 

oposição ao regime. Essas publicações eram de caráter cultural e político e expressavam 

interesses dos trabalhadores e da pequena e média burguesia. Eram espaços nos quais se 

emitia uma condenação ao regime político. Alguns deles usavam a linguagem do humor 

para dialogar com a sociedade, a exemplo do Pif-Paf, precursor do Pasquim.  

O Pif-Paf chegou às bancas do Rio de Janeiro, em 1964, menos de dois 

meses antes do golpe militar. O jornal foi definido por seus autores como “carioca, 

quatorzenal, de irreverência e crítica”. Era a primeira investida de Millôr Fernandes, 

após ser demitido por “justa causa” da revista O Cruzeiro. Sua expulsão está associada à 

produção da fábula A Verdadeira História do Paraíso, em que questionava a condição 

humana e os personagens bíblicos. Por ter escrito essa sátira, Millôr sofreu pressão dos 

setores religiosos mais conservadores da sociedade, como as Ligas Católicas – mesma 

entidade que apoiou o golpe de 1964 –, sendo desligado da revista. 

Em protesto contra a atitude do semanário, o jornalista lançou o alternativo 

Pif-Paf – mesmo nome da coluna que assinava em O Cruzeiro –, com a seguinte frase 

editorial: “Não temos prós nem contras, nem sagrados nem profanos”. Além da 
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presença de Millôr, o novo periódico contou com a participação de outros jornalistas e 

cartunistas que posteriormente compuseram O Pasquim: Jaguar, Claudius, Ziraldo, 

Fortuna e Sérgio Porto. Nesse periódico, Millôr elaborou uma seção também com o 

nome de Pif-Paf e a assinava com o pseudônimo de Emmanuel Vão Gôgo. A coluna foi 

definida como uma elaborada combinação de grafismos malcomportados e tiradas 

demolidoras, onde o cético Millôr levou a sério suas máximas: “livre pensar é só 

pensar” e “divagar e sempre”. Embora fosse voltado predominantemente à crítica de 

costumes e ter sido veiculado anteriormente ao golpe, o Pif-Paf foi recebido como uma 

resposta ao golpe militar. Sendo considerado como uma revista de cunho político, durou 

apenas oito números (QUEIROZ, 2004). 

Com a imprensa alternativa sendo duramente reprimida pela censura 

imposta pelo regime militar, o único jornal da imprensa alternativa que conseguiu – aos 

trancos e barrancos, cabe dizer – atravessar os diferentes momentos e formas de censura 

foi o Pasquim. 

 

O Pasquim e a subversão pelo humor 

 

As primeiras ideias sobre o Pasquim surgiram em um momento bastante 

crítico da repressão das liberdades individuais e políticas. O golpe militar estimulou o 

agrupamento de pessoas, na maioria jovens, com ideias novas, caráter revolucionário e 

que se opunham ao sistema vigente. Grande parte dos jornalistas e cartunistas que se 

juntaram para produzir o semanário já haviam tido experiências frustradas com o 

jornalismo humorístico. Desse modo, unidos pelo humor, que foi definido como a linha 

central do semanário, o Pasquim foi concebido como um espaço de expressão, tendo em 

vista que nas redações dos jornais mais tradicionais, bem como no meio cultural, os 

humoristas encontravam-se tolhidos de fazê-lo. 

De acordo com o cartunista Jaguar (2006), em setembro de 1968, após o 

falecimento do jornalista Sérgio Porto, ele e seu amigo Tarso de Castro, também 

jornalista, foram convidados pelo dono da Distribuidora Imprensa a assumirem a frente 

do jornal de humor A Carapuça. O referido jornal surgiu em agosto de 1968 e era 

assinado por Sérgio Porto, com o pseudônimo Stanislaw Ponte Preta, jornalista de 

renome e amigo de grande parte do grupo que viria a formar o Pasquim. Apesar da 

insistência da Distribuidora Imprensa em manter A Carapuça em circulação, Jaguar e 

Tarso de Castro acreditavam que seria inviável a continuidade do jornal, uma vez que 
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não mais poderiam associá-lo a Stanislaw Ponte Preta. Assim, foi decretado o fim da 

publicação, seguido de uma proposta lançada por Jaguar, a respeito da criação de uma 

nova publicação que seguisse os estilos do Pif-Paf e da Carapuça, além de outras 

publicações também extintas, como o Cartum JS e O Manequinho. 

Com o apoio da Distribuidora Imprensa, Jaguar e Tarso de Castro 

convidaram outros cartunistas e jornalistas de seu círculo de amizade para juntarem-se 

ao projeto, a saber, Sérgio Cabral, Claudius, Carlos Prosperi e Luiz Carlos Maciel. 

Assim, a partir de encontros nos bares do Rio de Janeiro, a ideia para a publicação 

humorística foi tomando forma. A preocupação original do grupo era criar um espaço de 

trabalho que os humoristas não vinham encontrando na grande imprensa. A princípio, 

não se tratava somente de fazer uma crítica à situação sociopolítica do país, mas sim de 

sobreviver em um campo de criação que parecia impossível (BRAGA, 1991). Cabe 

apontar que o projeto foi estabelecido em termos de uma brincadeira criativa, em outras 

palavras, se tratava de uma iniciativa destinada a uma curta e alegre experiência, 

imaginava-se que duraria ainda menos que os oito números do Pif-Paf de Millôr. Nada 

de heroico, portanto.  

O próprio nome e formato do periódico foram decididos em uma mesa de 

bar, baseados em uma lógica satírica. Jaguar (2006, p.7) lembra entre risos que após 

uma longa discussão, sugeriu: “Que tal Pasquim? Vão nos chamar de pasquim, assim 

terão que inventar outros nomes para nos xingar”. O termo “pasquim” vem do italiano, 

pasquino, que quer dizer “jornal ou panfleto difamador”. Segundo o Dicionário Houaiss 

da Língua Portuguesa (2009, p.1735), “pasquim” significa: “texto satírico colado em 

local público; jornal ou folheto calunioso; jornal sem repercussão, sem importância, ou 

mal redigido”. No que diz respeito à publicação ser em formato de tabloide23, Jaguar 

(2006, p.8) justifica: “Por que tabloide? Fizemos uma pesquisa entre os colegas 

jornalistas e a maioria opinou que o leitor brasileiro não gostava do formato. [...] Então 

                                                             
23 O tabloide é um formato de jornal que tem cerca da metade do tamanho padrão dos jornais tradicionais 
– os quais são associados a uma maior qualidade. As notícias são tratadas em um formato mais curto e o 
número de ilustrações costuma ser maior do que o dos cadernos de formato tradicional. O que mais 
diferencia esses jornais dos diários, além de sua publicação menos frequente (geralmente semanais), é que 
esses jornais tendem a se concentrar mais em fatos locais de entretenimento. Em seu sentido tradicional, 
tabloides tendem a ter grande ênfase em histórias sensacionalistas e são relatados muitos casos nos quais 
o próprio jornal cria suas notícias, se sentirem que os assuntos não podem, ou não poderão ser 
processados por difamação (BUZALAF, 2009). 
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vai ser tabloide, decidimos”. A auto-ironia lhes parecia muito adequada ao projeto. Uma 

maneira de se resguardar das críticas que estavam por vir.  

Como característica, a publicação teria muitas ilustrações e seria de leitura 

fácil. Os artigos seriam relativamente curtos e frequentemente humorísticos. Como peça 

principal, apresentaria uma entrevista com algum carioca de renome, voltada para 

assuntos da atualidade (BRAGA, 1991). Outra característica considerada relevante para 

o jornal seria o seu local de nascimento, o bairro de Ipanema. Não bastasse ser carioca, 

o Pasquim era um rebento de Ipanema. Naquela época, o Rio de Janeiro era o centro 

cultural do país e o bairro de Ipanema, internacionalmente famoso, era considerado o 

bairro mais moderno, cosmopolita, liberal e charmoso do Brasil. Lugar para onde todos 

os olhares convergiam, o bairro reunia o maior número de intelectuais e artistas do país 

– músicos, atores, desenhistas, autores teatrais e escritores. Conforme aponta Sérgio 

Augusto (2006, p.11), integrante da patota24, “atrás do Pasquim só havia um punhado de 

porras-loucas. [...] se tivesse surgido na Mooca, nem com a Abril (editora) de arrimo o 

Pasquim teria dado certo”.  

Sem um engajamento político-partidário, o interesse maior do jornal era 

realizar uma crítica dos costumes. Mais especificamente, contestar o conservadorismo 

da classe média, da qual eles mesmos faziam parte. O projeto tinha proposições bem 

simples: fazer humor no intuito de criticar as “babaquices” da classe média – como 

muitos dos integrantes da patota irão se referir. Todavia, embora o ponto forte do jornal 

fosse o questionamento dos costumes da classe média e não tivesse a política como 

tema central, planejava-se fazer alusões a essa, afinal, seria impossível não fazê-lo. Por 

trás do adversário classe média havia um inimigo maior e mais hostil, o regime militar. 

A estratégia articulada pelo Pasquim foi a de se dirigir a esse primeiro adversário no 

intuito de atingir o segundo, de maneira indireta. Desse modo, vislumbraram uma 

possibilidade de fazer uma crítica política a partir de comentários a respeito da vida 

quotidiana. Assim sendo, como uma reação ao contexto político e social, cerca de seis 

meses após a instituição do AI-5, quando a censura apresentava-se cada vez mais 

rigorosa nas redações menos dóceis do novo regime, no dia 26 de junho de 1969, 

chegou às bancas a primeira edição do Pasquim com a seguinte frase de capa: “Aos 

amigos, tudo; aos inimigos, justiça”.  

                                                             
24 Significa grupo de amigos, turma.  
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O governo vigente demonstrava preocupação com a manutenção da 

tradição, da ordem, da segurança, da tranquilidade, do desenvolvimento e da harmonia 

do país. Seu discurso valorizava a estabilidade e o planejamento, como garantidores do 

desenvolvimento econômico e da futura grandeza do país. Portanto, naturalmente, eram 

rigorosamente contrários a qualquer tipo de atividade que lhes fosse considerada 

subversiva. Ao caráter rígido, moralizante e de planejamento do governo o Pasquim se 

contrapõe por meio de sua criação improvisada e boêmia. Na medida em que o governo 

defendia que os valores oficiais de organização da sociedade só poderiam prevalecer em 

um contexto pautado em uma ideologia de respeito à “moral e os bons costumes”, o 

jornal se dedica, por meio do riso e da impertinência, a demolir os valores dessa 

ideologia (BRAGA, 1991).  

O Pasquim não passava de um semanário anarquista em todos os sentidos – 

na organização administrativa, principalmente. A redação e seus agregados curtiam e 

regiam a boemia ipanemense em seus bares preferidos. Inclusive, davam-se ao luxo de 

estender suas farras à redação. Suas reuniões de pauta, quando ocorriam, eram uma 

festa. Ainda mais conturbadas eram as entrevistas, sempre coletivas e regadas a uísque, 

em total clima de descontração. Segundo Sérgio Augusto (2006, p.11), para os militares, 

a redação do semanário era composta por “um antro de comunistas, bêbados, 

pervertidos e drogados, empenhados em difundir ideologias exóticas e subversivas, 

desencaminhar a juventude e destruir a família brasileira”.  

O grupo básico que compunha a redação do semanário era formado pelos 

jornalistas Tarso de Castro, Sérgio Cabral, Carlos Prósperi, Luiz Carlos Maciel, Paulo 

Francis e Ivan Lessa. Os cartuns ficavam a cargo de Jaguar, Claudius, Fortuna, Henfil, 

Ziraldo e Millôr. Estes dois últimos, embora tenham contribuído com desenhos e textos 

para o primeiro número do jornal, se associaram à patota somente a partir da segunda 

edição. Ademais, em colaboração, participava toda a fina flor da intelectualidade e da 

boemia carioca, a exemplo de Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Ferreira Gullar, 

Caetano Veloso, Chico Anysio, Jô Soares, entre outros.  

A própria história do carismático mascote do jornal, Sig, o torna digno de 

ser considerado um integrante da patota como se fosse um companheiro real. Jaguar 

relembra a inspiração para o personagem entre muitos risos. Seu amigo Hugo Bidet 

tinha um ratinho branco de estimação, carinhosamente batizado de Ivan Lessa, em 

homenagem ao jornalista amigo de ambos e integrante da patota. O rato era 

companheiro de bebida da turma. Seu dono sempre o levava para o bar e lhe oferecia 
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pão embebido em algum destilado, deixando o rato “de porre” como todo mundo. Um 

dia, após o fechamento do bar, a farra se estendeu para o apartamento de Hugo Bidet. O 

rato tinha costume de passear pela sacada, mas embriagado, acabou caindo.  

Todos, que estavam muito bêbados e o consideravam um verdadeiro 

companheiro como qualquer outro, levaram o animal agonizante para o pronto-socorro. 

Diante da óbvia recusa da equipe em atendê-lo, acabaram “saindo no braço”. No meio 

da confusão o rato acabou pisoteado e todos foram parar na delegacia. No Pasquim o 

personagem foi batizado de Sig, que seria a abreviação de Sigmund, em referência à 

Freud. Sig seria um “ratinho neurótico, cheio de problemas, uma espécie de Woody 

Allen rato”, afirma Jaguar (CHILSON, 1999). O personagem foi inicialmente criado por 

Jaguar e Ivan Lessa para o cartum Os Chopnics e, posteriormente, tornou-se o garoto-

propaganda do Pasquim, sempre apresentando falas e comentários carregados de ironia 

e sátira.  

No que diz respeito à administração do jornal, nenhum dentre os 

componentes do jornaleco que foram anteriormente mencionados, possuía experiência 

em gerenciamento. A bem da verdade, não se pretendia estruturar uma empresa, mas 

sim um grupo de amigos, uma patota. Conforme aponta Buzalaf (2009), o processo de 

produção do jornal era quase anárquico. Não havia tema pré-definido para uma edição, 

simplesmente, os integrantes mantinham-se ligados nos acontecimentos do país. A 

reunião de pauta, momento em que a redação apresenta e discute os assuntos que devem 

ir para a edição, praticamente não existia. Quando era realizada, tinha como base o 

uísque e, comumente, terminava sem a determinação dos assuntos. Assim, cada um dos 

integrantes envolvidos decidia o que iria escrever, do modo que quisesse, dentro do 

número de páginas que lhe era destinado. Do mesmo modo que ninguém determinava as 

pautas, tampouco havia alguém responsável por acompanhar a produção. Para o 

fechamento da edição, juntava-se o trabalho de cada um, tal qual um quebra-cabeça a 

ser montado. O próprio jornal irá fazer referência a isso posteriormente, na edição de 

número 35: “O Pasquim – um caos a conferir”. O jornaleco era uma verdadeira 

bagunça-organizada, baseada na criatividade e com dinâmica própria, que acabou por 

dar certo.    

A edição de lançamento vendeu em torno de vinte mil exemplares, número 

considerado muito alto para os padrões da época. Uma surpresa para seus próprios 

redatores e cartunistas, que achavam que seria apenas mais um jornalzinho de bairro que 

logo seria esmagado pela censura do governo. O texto de Millôr no primeiro exemplar 
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do semanário deixa claro um certo misto de descrença e apreensão na nova publicação 

de humor em relação à sua independência editorial – sentimento que pode ser associado 

à trajetória de outras publicações de humor que tiveram curta duração. No texto, Millôr 

lança uma provocação à patota:  

 

Não estou desanimando vocês não, mas uma coisa eu digo: se esta 
revista for mesmo independente, não dura nem três meses. Se durar 
três meses não é independente. Vida longa a esta revista! [...] P.S.: 
Nós, os humoristas, temos bastante importância pra sermos presos e 
nenhuma pra ser soltos (FERNANDES, 2006, p. 17).  

 

Igualmente se surpreenderam os militares e demais apóstolos da ditadura 

que não achavam a menor graça no Pasquim e passaram a vigiar com crescente rigor as 

peripécias do jornaleco. O incômodo causado ao governo resultou em maior 

cerceamento, e como estratégia de sobrevivência, a patota equilibrava com sabedoria, 

criatividade e muito talento o grau de implicitações na construção da sua escrita e de 

seus cartuns. É característica própria do humor a capacidade de implicitar as coisas. Não 

obstante, tal qualidade foi explorada ao máximo pelo Pasquim, por meio do uso das 

entrelinhas como tática para conseguir passar adiante uma mensagem que possivelmente 

seria interditada pela censura prévia. Se trata de uma espécie de jogo de esconde-

esconde com os censores (BRAGA, 1991). Apesar da impossibilidade de falar 

livremente, o jornaleco procurava exprimir-se de todas as formas possíveis. Tudo 

tornou-se motivo para implicitações humorísticas: o ambiente doméstico, o 

consumismo, o sexo, a civilização ocidental, o turismo, o futebol. O objetivo era extrair 

dos fatos quotidianos questões políticas. Os textos e os pensamentos variavam entre o 

sério e o humor. Essas duas dimensões da fala foram conjugadas com primazia.  

Para driblar a censura, procuravam utilizar artifícios textuais e visuais muito 

criativos. Dentre eles, o estilo linguístico do jornal, que foi desenvolvido a partir do 

acaso. A primeira entrevista, feita com o jornalista Ibrahim Sued, foi gravada. Tarso de 

Castro e Sérgio Cabral, que haviam participado da entrevista, deixaram o material com 

Jaguar, também entrevistador do colunista. Jaguar, que era apenas cartunista, sem ter 

noções das técnicas redacionais do jornalismo impresso, principalmente na adaptação da 

entrevista para o texto jornalístico, chamada de copydesk, apenas transcreveu a 

conversa, incluindo as perguntas, respostas e comentários de todos que participaram do 

encontro (BUZALAF, 2009). Depois da transcrição, Jaguar conta:  
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Tarso e Cabral, que haviam sumido, só apareceram duas horas antes 
do jornal rodar. Deram uma lida e disseram: ‘Tem que fazer o 
copydesk’. Eram jornalistas tarimbados, eu só sabia desenhar cartuns. 
‘Copydesk? Que diabo é isso?’ Pacientemente, explicaram que era 
adequar o texto à linguagem jornalística. Mas infelizmente não deu 
tempo, o jornal rodou com a entrevista do jeito que estava. E foi 
assim, por acaso, que o Pasquim tirou o paletó e a gravata do 
jornalismo brasileiro (JAGUAR, 2006, p.8).  

 

O estilo de escrita foi muito bem aceito pelo público leitor. Desse modo, em 

decorrência do sucesso – e por preguiça também –, intencionalmente passaram a não 

copidescar as entrevistas. Ademais, o processo de comunicação com os leitores era 

constituído por uma série de códigos, no intuito de não serem barrados pela censura. 

Esses recursos eram utilizados tanto na escrita quanto nos aspectos visuais. Dentre eles, 

o que ganhou maior destaque foi o asterisco, simbolizado pelo tipo gráfico *. A censura 

obrigava a retirar as palavras por ela consideradas impróprias ou de baixo calão. Desse 

modo, na edição do texto todos os palavrões tinham que ser substituídos por sinônimos, 

alterando, inevitavelmente, a forma e o conteúdo a ser expresso. Na memorável 

entrevista com a atriz Leila Diniz, o uso do asterisco foi um recurso brilhante a ser 

utilizado pelo Pasquim.  

Leila frequentemente falava palavrões. Ainda mais depois de algumas doses 

de uísque com os amigos da patota. Como os palavrões dificilmente passariam pela 

censura, os integrantes do Pasquim teriam que encontrar uma forma de manter o lugar 

deles sem provocar a censura. A solução encontrada foi utilizar na transcrição da 

entrevista, o símbolo * no lugar dos recorrentes palavrões. Por conseguinte, na capa da 

edição nº 22 o ratinho Sig esclarecia aos leitores: “Cada palavrão dito pela rósea 

boquinha da bela Leila foi substituído por uma estrelinha. É por isso que a entrevista 

dela até parece a via láctea”.   

 O recurso ao asterisco foi tão eficaz que foi digno de homenagem em um 

texto redigido por Millôr mais de três anos depois da entrevista com Leila, na edição de 

nº 187. No texto Ave, *, Morituri te Salutant!, paráfrase que corresponde a um 

pronunciamento dos gladiadores diante dos imperadores, antes de iniciarem uma 

batalha, e que se traduz como “Salve o imperador, os que vão morrer te saúdam!”, 

Millôr escreve: “Longa vida ao pequenino asterisco, símbolo de uma resistência, última 

estrela no céu da expressão possível, nós que o redescobrimos e o exaltamos como a 

derradeira chance de exprimir o inexprimível” (FERNANDES, 1997, p. 60). Ainda 

sobre os palavrões, outra forma de codificação textual utilizada pelo Pasquim foi a 
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abreviação destes, proposta por Ziraldo. Eram os “Palanovrões”, uma nova forma de 

dizê-lo, sempre brincando com as palavras, como por exemplo: “Duca”, “Pô”, “Sifo”, 

“Mifo”, “Foquiorselfe”, “Vapapupa”, “É Ford”. Vários deles se popularizaram e 

viraram gírias muito utilizadas (JAGUAR e AUGUSTO, 2006). 

A informalidade do formato e das condições de produção do jornal refletia o 

ambiente cultural do qual os humoristas faziam parte. A respeito das entrevistas, Jaguar 

(2006) conta que, desde o início, eles conceberam a ideia de realizá-las não apenas com 

um jornalista, mas por vários membros do Pasquim. Além disso, as conversas eram 

regadas a uísque, de preferência Buchanan´s, como o próprio jornal demonstrou 

diversas vezes, no seu exercício de não esconder os elementos que faziam parte da 

produção do semanário. Inclusive, o assunto foi digno de frase de capa na edição nº 44: 

“O Pasquim – uma odisseia etílica”. A separação entre a redação do Pasquim e a vida 

pessoal de seus integrantes pouco se delineava. O estilo de vida e o estilo do jornal, 

portanto, estavam interligados.  

Eram conhecidos como “intelectuais de mesa de bar”, vinculados ao 

trinômio da vida boêmia – bebida alcoólica, bares e madrugadas –, interessados tanto 

em discutir Nietzsche quanto a última partida entre Vasco e Flamengo. Tinham até 

bordão próprio, creditado a Paulo Francis, eleito o mais intelectual da patota: 

“Intelectual não vai à praia, intelectual bebe”. Assim, a irreverência e a criatividade da 

patota foram naturalmente transpostas para as páginas do jornal, através de uma forma e 

conteúdo irreverentes, estabelecendo um vínculo forte e quase direto com seus leitores 

(BUZALAF, 2009). Não obstante, tudo isso atraia o olhar vigilante dos militares, que os 

consideravam fanfarrões e subversivos, ou, em outros termos, péssimos exemplos que 

feriam a “moral e os bons costumes”, como dissemos anteriormente. 

Assumidamente nanico, moleque e abusado, o Pasquim seguia adiante com 

sua disposição de correr alegremente o risco de irritar o regime. Em cada edição adotava 

uma frase de capa diferente, a qual poderia fazer referência a si mesmo, em 

autodepreciação ou ao contexto em que estava inserido – sempre hostil, cabe apontar. 

Embora curtas, as frases sempre denotavam alguma opinião, característica que não as 

deixava menos sérias por serem humorísticas, nem menos engraçadas por serem sérias. 

De acordo com Braga (1991), a posição adotada pelo jornaleco era mais explícita ou 

mais velada segundo as circunstâncias. Havia variação também na intenção agressiva, 

além de diversos graus quanto à sua firmeza em defesa de opiniões. Selecionamos 

algumas delas, publicadas ao longo de vários anos: “Somos contra tudo o que a gente 
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pode ser contra” (nº 10); “Um pequenino enganador” (nº 34); “O Pasquim sabe de tudo 

e não quer entrar em detalhes” (nº 38); “Um jornal de oposição ao governo grego” (nº 

45); “Um jornal onde a gente pode dizer as coisas” (nº 91); “Um lixo da primeira à 

última página” (nº 115); “Um jornal mais pra EPA que pra OBA” (nº 158); “Uma luz 

nas trevas. Clic!” (nº 202); “Um jornal que discorda nos detalhes mas é visceralmente 

contra o fundamental” (nº 222); “O último reduto da molecagem” (nº 284). 

O número de leitores aumentava progressivamente, chegando a 250 mil 

exemplares vendidos. Contudo, a cada número lançado o Pasquim conseguia cativar 

não somente o carisma dos leitores como também a aversão dos militares, conforme 

aponta o nº 277: “O Pasquim – um jornal que semeia ventos e colhe tempestades”. 

Infelizmente, o jornaleco teve que pagar alto por sua audácia. A censura prévia não 

liberava o jornal de outros tipos de agressão. Em 12 de março de 1970, uma bomba foi 

colocada na redação do jornal. Apesar de não ter machucado ninguém, era uma clara 

tentativa de ameaça aos redatores do semanário. Por sorte, a bomba não foi detonada 

por um detalhe técnico, contudo, tinha capacidade de destruir grande parte da região 

onde a redação se localizava. A notícia sobre o atentado foi divulgada pelo próprio 

Pasquim na edição nº 39, à sua irreverente maneira, é claro. O episódio foi narrado no 

texto, e, por fim, a patota apresenta sua opinião quanto ao atentado:  

 

[...] Damo-nos por vencidos, como diria um purista. Até agora, ainda 
não sabemos quem colocou a bomba na rua Clarisse Índio do Brasil 
(vocês já repararam no nativismo de nosso endereço?) na madrugada 
de quinta-feira, doze de março (felizmente, como sempre, estávamos 
no bar). Mas já sabemos, naturalmente, a direção e de onde veio o 
ataque. E sabemos, sobretudo, o que pretendem os agressores. Assim, 
para evitar qualquer futuro atentado, damos acima aquilo que tão 
ardentemente desejam os terroristas: ver nossas caveiras (JAGUAR e 
AUGUSTO, 2006, p. 91).  

 

Para ilustrar, uma foto da patota utilizando máscaras de caveiras. Da 

esquerda para a direita, vemos Luiz Carlos Maciel, Paulo Francis, Jaguar, Fortuna, 

Tarso de Castro, Millôr, Henfil, Ziraldo, Sérgio Cabral e Paulo Garcez, carregando uma 

caixa de uísque vazia:  



78 
 

 

Figura 01: O Pasquim, nº 39, 1970. 

 

Durante seus vinte e dois anos de vida, sendo mais de cinco deles sob a 

pressão constante da censura, o Pasquim publicou 1.072 edições. Conseguindo driblar o 

controle da informação pelos militares, o jornal conseguiu sobreviver ao período da 

censura passando o maior número de informações possíveis apesar dos vetos. 

Utilizando técnicas sempre muito criativas e explorando ao máximo a linguagem 

ambígua do humor, o Pasquim apresentava um estilo que exigia uma finura de olhar que 

falta aos censores (BRAGA, 1991). Desse modo, o Pasquim encontrou várias formas de 

lidar com os “milicos” e sua “turma do pilot” – como carinhosamente a patota apelidou 

os militares e os censores que utilizavam suas canetas-tinteiro vermelhas do tipo Pilot 

para marcar com um X as matérias vetadas.  

Suas provocações, muitas vezes, não eram nada discretas. Espalhavam-se 

por todas as páginas do semanário: nas manchetes, nas frases-editoriais, nas fotos 

provocativas, nas ilustrações debochadas e nas constantes referências ao sexo e à 

boemia. A exemplo do nº 23, o qual apresenta um cartum de Jaguar que mostrava dois 

homens barbudos e sujos pendurados pelos pulsos. Um deles dizia: “Amanhã a gente 

vai rir de tudo isso”, em referência às prisões e torturas praticadas pelo governo:  
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                  Figura 02: O Pasquim, nº 23, 1969. 

 

Por sua vez, o nº 55 traz a seguinte frase de capa: “O Pasquim – ame-o ou 

deixe-o”. A ridicularização do slogan do governo “Brasil, ame-o ou deixe-o” foi feita 

em conjunto com a seguinte charge de Ziraldo:  

 

  
   Figura 03: O Pasquim, nº 55, 1970. 

 

O tricampeonato mundial da seleção brasileira de futebol também foi tema 

de diversas sátiras, diante do uso do governo como uma forma de desviar os olhares da 

população de todos os problemas que estava acontecendo no país. A charge feita por 

Jaguar no nº 54 apresenta o desenho de uma família pobre em conjunto de um verso do 

poema de Carlos Drummond de Andrade, “José”: 
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                  Figura 04: O Pasquim, nº 54, 1970.  

 

Inclusive, a charge apresentada quase provocou a prisão do poeta, conforme 

aponta Jaguar (JAGUAR e AUGUSTO, 2006, p.154): “Tive um trabalho danado para 

convencer o general da censura que publiquei o desenho sem pedir a autorização do 

autor”. As irreverências visuais e textuais parecem ter funcionado em alguns momentos 

como álibi do Pasquim. Contudo, a linguagem não foi a única maneira que a patota 

usou para conviver com a censura. A relação com os censores foi também crucial para o 

jornal.  

Inicialmente, o governo determinava que a figura do censor atuasse dentro 

da redação dos jornais. Assim, os órgãos de repressão visavam coibir e intimidar ainda 

mais os jornalistas, obtendo um maior controle da publicação. Em 1970, o Pasquim teve 

como primeiro militar a censurar o jornal, Marina Brum Duarte, conhecida como Dona 

Marina. Tendo que conviver com a patota, não demorou muito para a censora perder o 

distanciamento necessário com os redatores, no intuito de conseguir impedir as 

mensagens críticas do jornaleco. Jaguar tinha uma famosa predileção por bebidas 

alcoólicas e, percebendo que Dona Marina também gostava de beber, passou a deixar 

todas as vezes uma garrafa de uísque na mesa da censora. “Ela bebia o dia inteiro. A 

gente deixava para levar o material só no final do dia e ela aprovava tudo. Depois de 

anos eu fui saber que ela morreu de cirrose”, relata o cartunista entre muitos risos 

(CHILSON, 2000). Desse modo, um espaço de negociação foi criado a partir do 

relacionamento pessoal com a censora. O entrosamento proporcionado pela bebida pode 
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não ter isentado por completo a censura das páginas do semanário, mas ajudou a criar 

uma intimidade com a censora, o que seria fundamental para determinar o tipo de veto 

sobre o Pasquim. 

Em 28 de outubro de 70, o Pasquim publica no nº 71 uma fotomontagem, 

feita por Ziraldo, do quadro de Pedro Américo, “O Grito do Ipiranga”. O cartunista 

adicionou à imagem de Dom Pedro I um balãozinho com a frase extraída de uma 

música de Jorge Ben que estava fazendo muito sucesso na época: “EU QUERO 

MOCOTÓ!!”.  

 

 

                        Figura 05: O Pasquim, nº 71, 1970.  

 

Os generais consideraram a publicação como uma grave ofensa a um 

“símbolo da pátria”. Em consequência, Dona Marina, responsável por liberar a 

montagem, foi destituída do cargo. Poucos dias depois, no dia 1 de novembro, nove 

integrantes do semanário foram levados sob custódia, a saber, Ziraldo, Paulo Francis, 

Luiz Carlos Maciel, Fortuna, Sérgio Cabral, Jaguar, Paulo Tarso, além de dois outros 

componentes da equipe técnica. A convocação dos militares era para que eles 

prestassem depoimento. Luiz Carlos Maciel recorda o momento em que foi abordado 

pelos militares: “Eu perguntei se para prestar os esclarecimentos eu precisava levar 

minha escova de dente, e me disseram: ‘Leva!’. Ai eu tive a certeza de que estava em 

cana mesmo” (STEFANELLI, 2004). O período de reclusão durou cerca de dois meses. 
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Conforme aponta Braga (1991), a intenção provável da prisão seria acabar com o jornal, 

afinal, dois meses sem a maior parte da equipe seriam suficientes para que a produção 

fosse interrompida. Ademais, o semanário teria muitas dificuldades para recuperar os 

leitores e anunciantes perdidos.  Ainda de acordo com o autor, dotado de todos os seus 

poderes, o governo podia simplesmente interditar em definitivo o jornal e encerrar o 

assunto. Porém, havia uma espécie de “grande lei das aparências”. O governo tinha a 

intenção de promover uma imagem respeitadora da liberdade de imprensa, não 

assumindo ao público uma postura autocrática.  

Para evitar a interrupção da série, o que seria uma declaração de rendição, 

Millôr, Martha Alencar, Henfil e Miguel Paiva, únicos integrante que escaparam da 

prisão, organizaram o número seguinte com reproduções de desenhos e materiais de 

arquivo. A capa traz um desenho antigo da fábula O lobo e o cordeiro. O lobo diz: 

“Enfim, um Pasquim inteiramente automático [...]”. A frase-lema é: “O Pasquim – O 

jornal com algo menos”.  

             

 

  
                                      Figura 06: O Pasquim, nº 73, 1970. 
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Impedidos de noticiar a prisão dos companheiros, a forma encontrada para 

informar aos leitores sobre o que acontecera foi uma alusão a um suposto surto de gripe. 

Do número 74 ao 80, a elaboração do semanário continuou graças ao auxílio de um 

movimento solidário por parte de todos os amigos do jornaleco, que passaram a enviar 

seus trabalhos. Jornalistas, escritores, cartunistas, artistas, tais como: Chico Buarque, 

Vinicius de Moraes, Luis Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Erasmo Carlos, Jô 

Soares, Redi, e uma infinidade de outros se juntaram para compor o semanário que, no 

nº 74, estava “ainda com algo menos, mas agora com muito mais”, é “O Pasquim – 

apesar dos pesares”. O semanário continuou e suas edições seguintes iam traduzindo a 

situação: “Uma coisa é certa: lá dentro deve estar mais engraçado do que aqui fora” (nº 

75); “Deus perdoa; Jango nunca” (nº 76); “O Pasquim é a prova: quem comunica se 

trumbica” (nº 77); “O Pasquim:                        ”25 (nº 78). 

Ao contrário da violência que predominou no período de regime militar no 

Brasil, por sorte, durante o tempo de prisão os integrantes do jornal não foram 

obrigados a passar por interrogatórios contundentes ou violentos, além de também não 

sofrerem nenhum tipo de coerção física – a não ser o corte de cabelo à força do hippie 

da patota, Luiz Carlos Maciel. Os integrantes do Pasquim relembram o episódio 

também com humor. Segundo seus relatos, acabaram passando por situações hilárias e 

tiveram momentos de relacionamento próximo também com os militares, enquanto 

estavam presos. Sérgio Cabral recorda que um dos coronéis responsáveis pela prisão em 

que estavam, um sábado à noite, foi conversar com ele e com Ziraldo, abriu a cela e 

pediu para os soldados trazerem cerveja e um violão. A explicação de Ziraldo para o 

que aconteceu tanto em relação aos censores quanto aos milicos responsáveis pela 

vigilância na prisão é bastante simplista: "Eles gostavam da turma" (CHILSON, 2000). 

Receberam até uma singela e satírica homenagem em uma caricatura feita por Millôr:  

 

                                                             
25 Nessa edição a frase de capa foi um espaço em branco. Um protesto referente à censura e a 
impossibilidade de se exercer a fala livre.  
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                        Figura 07: O Pasquim, nº 46, 1970. 

 

O episódio da prisão tornou mais do que evidente que não era possível 

brincar com o governo sem que houvesse algum tipo de retaliação, mas nem depois 

disso o jornal ficou menos engraçado ou criativo. Ao contrário, a astúcia dos 

colaboradores passou a ser solicitada de forma aguda para seguir driblando a censura. A 

censora Dona Marina foi substituída por outro militar. No lugar dela entrou o general da 

reserva Juarez Paes Pinto – famoso por ser pai de Helô Pinheiro, a “Garota de 

Ipanema”. O relacionamento com ele também favoreceu muito o pessoal do Pasquim. 

De acordo com Sérgio Augusto:  

 

Um dia da semana, o Ivan Lessa ia com o Jaguar lá, para ver os cortes 
e fazer uma troca de favores. Ai o general dizia: “Tem certeza de que 
não tem nenhuma sacanagem aí, não?”. (...) Os textos do Francis que 
chegavam por último, que vinham de avião pela Varig, ele lia na 
praia. Ele ficava ali no Posto 6, jogando biriba e bebendo com os 
amigos dele, depois ele ia à redação do Pasquim de calção, toalhinha e 
pé sujo de areia entregar (STEFANELLI, 2004). 

   

Jaguar também conta que frequentemente levava o material para ser 

examinado pelo general enquanto ele estava na praia. Muitas vezes enviavam uma 

garota “boazuda” para entregar-lhe o material da semana. “Enquanto o general lia a 

papelada, a garota ficava no ouvido dele dizendo ‘generalzinho, aprova isso aqui! ’” 

(STEFANELLI, 2004). E nisso, ele acabava aprovando muita coisa. No nº 227, a 
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entrevista com uma antropóloga negra norte-americana, Angela Gillian, traz novos 

problemas ao jornal. Nessa entrevista a antropóloga afirma a existência de racismo no 

Brasil. O general-censor libera a publicação da matéria, contudo, os líderes do governo 

consideraram que afirmar a existência de racismo contraria a imagem de cordialidade e 

ausência de conflitos intergrupais no país. Destarte, demitiram o general-censor e 

decidiram transferir a censura para Brasília (BRAGA, 1991).  

De acordo com Sérgio Augusto (2006, p. 12), o Centro de Informações do 

Exército, localizado em Brasília, era o próprio “covil da repressão”, onde o material do 

Pasquim tinha que passar por “canetas Pilot anônimas, implacáveis e vingativas”. A 

distância tornou as coisas mais difíceis para o semanário. O contato pessoal facilitava a 

tentativa de convencer os censores e resultavam muitas vezes em liberação de matérias. 

Como previsto, a censura tornou-se muito mais rigorosa e, somada a ela, havia um 

agravante: a distância. Para chegar em Brasília, o material da próxima edição deveria 

ser entregue com um prazo muito maior, o que para um jornal semanário tornava as 

coisas muito complicadas. Ademais, com um crivo mais rigoroso, era necessário um 

esforço criativo muito maior por parte da patota. “Driblar os censores dava muito 

trabalho. Pra gente salvar 80% de um jornal nós tínhamos que mandar 360% de 

material”, conforme relembra Miguel Paiva (CHILSON, 2000).   

Embora houvesse muitas dificuldades, a patota não se dava por vencida. 

Conforme palavras de um dos cartunistas do Pasquim, Miguel Paiva (CHILSON, 2000), 

“O humor é uma linguagem subversiva por si só. Ele vai sempre encontrar uma maneira 

de pular o muro que construíram na frente dele. Não há maior alimento ou incentivo ao 

humor do que a censura”. Assim, provocados cada vez mais pelas restrições do governo, 

e mantendo-se firmes à sua postura de resistência, a patota utiliza novas estratégias. 

Jaguar (CHILSON, 2000), sempre entre muitas gargalhadas, descreve uma delas: 

“Guerra é guerra! Eu mandava três ou quatro datilógrafos copiarem os livros inteiros de 

Graciliano Ramos, Jorge Amado, e mandava uma pilha de papel. E no meio daquela 

pilha, 10% era o que seria o número. Eles tinham que ler aquela tralha toda!”. O embate 

entre o Pasquim e a censura era tenso. Impedido de comentar diretamente a ação 

governamental, o semanário seguia criando outros modos de referência indireta.   

Novos personagens foram inventados. Henfil cria o Tamanduá, um 

chupador de cérebros que denunciava a inutilidade desse órgão para os que aceitavam as 

condições políticas e culturais vigentes. Claudius revezava seus personagens em cartuns 

de referência política. Ziraldo, na edição nº 112 apresentou uma crítica contra o filme 
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norte-americano Love story, que levou às lágrimas o Rio e todo o resto do país, com a 

seguinte afirmação: “A verdade é esta: está todo mundo chorando errado”. O nº 161 

mostra na capa o close de um punho gigante que se abate sobre o Sig. O personagem 

diz: “O Pasquim – um jornal que ou vai ou ra...”: 

 

                   
                    Figura 08: O Pasquim, nº 161, 1972.  

 

Os jornais eram proibidos de falar sobre a existência de censura prévia. Mas 

isso não foi obstáculo para o jornaleco: “O Pasquim – Valei-me N. S. da Pena, 

padroeira dos escritores e jornalistas” (nº 258); “O Pasquim – um jornal que não é 

editado pelos seus editores” (nº 261); “O Pasquim – Olha só, mamãe! Um jornal sem 

mãos, sem mãos!” (nº 262); “O Pasquim – um jornal que balança mas não cai” (nº 264). 

E seguiu assim até março de 1975, quando a redação do jornal foi notificada de que não 

haveria mais a censura prévia.  

De acordo com Braga (1991), contraditoriamente, o fim da censura prévia 

instalou na redação do jornal um clima ainda maior de apreensão. A postura cética 

continuou mantida, todavia, a edição de nº 300 chegou às bancas fazendo uma 

provocação muito explícita, utilizando elementos de humor e sexo, além das 

costumeiras frases com duplo sentido:  
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                  Figura 09: O Pasquim, nº 300, 1975.  

 

A edição trazia um texto escrito por Millôr, cujo título era: “Sem censura”. 

O artigo aborda as “ordens superiores” de censurar e não mais censurar o jornal e alerta 

para o fantasma que já fazia parte do pesadelo dos jornalistas: a autocensura. O seguinte 

trecho explica claramente a visão do autor quanto à liberdade de expressão: 

 

Agora o Pasquim passa a circular sem censura. Mas sem censura não 
quer dizer com liberdade, pois a ordem de liberação pode ser 
cancelada a qualquer momento. [...] Esse jornal, que tem como único 
objetivo a crítica aos poderosos, não pode se considerar livre 
(FERNANDES, 1997, p. 102). 

 

O temor tinha fundamento. Por ironia, o nº 300 foi apreendido nas bancas de 

todo o país. E nas edições seguintes vieram os protestos: “O Pasquim – um jornal de 

humor! De humor! Atenção: DE HUMOR!!!” (nº 301); “O Pasquim – Um jornal alegre 

mas cheio de apreensões” (nº 306); “O Pasquim – Um jornal com liberdade de 

autocensura” (nº 310); “O Pasquim – Um jornal que quer poder dizer o que quer” (nº 

428); “O Pasquim – Quem tem jornal tem medo” (nº 488). Uma diversidade de cartuns 

também foram feitos, como o exemplo a seguir:  
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    Figura 10: O Pasquim, nº 43, 1970.  

 

Os passos seguem medidos com verdadeira precisão milimétrica. Diversas 

matérias foram feitas analisando e ironizando a censura e os limites impostos ao direito 

de discordar. Ademais, com o início da abertura política, junto a outros jornais da 

imprensa alternativa, o Pasquim reivindicava tudo o que restava ainda a obter: anistia, 

eleições diretas, retorno dos militares aos quartéis, entre outros (BRAGA, 1991). 

Reclamações caracterizadas por uma audácia crescente, apesar do medo, conforme 

adverte o nº 354: “Olha a gripe – TEM UM VÍRUS NO AR” – em referência à gripe 

(prisão) que afastou a equipe do jornal no final de 1970, e ao receio de um novo ‘surto’. 

Quando o AI-5 completa dez anos de existência, a edição nº 493 traz uma tarja preta na 

capa: “Triste como certos aniversários”. Mesmo com a derrogação do AI-5 no fim de 

dezembro de 78, não havia um otimismo predominante, mas sim a necessidade de se 

manter atento: “Enterrando o AI-5 e de olho nas salvaguardas” (nº 496) – em referência 

à Lei de Segurança Nacional, de 17 de dezembro de 1978, com a qual o governo se 

protege antes de derrogar o ato. A censura termina, mas o jornal continua denunciando 

casos de sua permanência. O Conselho Superior de Censura continua examinando 

filmes e controlando o rádio, a TV e o teatro. A edição nº 508 alerta: “A velha prostituta 

continua rodando a bolsinha”.  
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O Pasquim segue seu percurso ainda por muitos anos, reivindica a anistia, a 

acolhida dos retornados do exílio e da prisão, o silêncio imposto pela cassação de 

direitos políticos, além de muitos outros acontecimentos que, em decorrência de nossos 

objetivos de trabalho, temos que abrir mão de abordar. O jornal passa também, por 

inúmeras dificuldades referentes ao aumento da concorrência – com o fim da censura, 

muitos jornais inspirados no estilo do Pasquim entraram no mercado –, problemas 

financeiros decorrentes de inúmeras edições apreendidas, perda de anunciantes que 

sofreram pressão do governo, além do mau gerenciamento do jornal. A última edição do 

jornaleco, o nº 1072, foi publicada em 11 de novembro de 1991, totalizando longos e 

irreverentes vinte e dois anos de existência.  De acordo com Braga (1991), o declínio do 

jornaleco começou com o fim da censura. Tendo derrotado seu maior inimigo, o jornal 

não teria mais um sentido para existir. Inclusive, este foi o maior dos motivos para o 

desligamento de Millôr. Briguento por natureza, sem seu maior oponente para desafiá-

lo, Millôr não sentia-se mais instigado a permanecer no Pasquim.  

No fim, a patota avalia ter conseguido uma independência relativa. O 

período militar foi o tempo da luta armada, da tortura, da guerrilha urbana, da Operação 

Bandeirantes, do ‘dedurismo’, e do silêncio imposto aos meios de comunicação. As 

prisões e mortes decorrentes dessa época evidenciam que a simples tentativa de 

manifestar a oposição ao regime era muito perigosa. Nesse período, todas as alternativas 

de ação e de produção cultural estavam barradas. Diante dos determinantes políticos e 

sociais as possibilidades que se vislumbravam não eram muito reconfortantes: aderir, 

calar, ir embora do país, sobreviver. A alternativa mais radical possível, uma vez 

fechados outros caminhos de protesto, foi a luta armada. Opção escolhida pelos mais 

corajosos (BRAGA, 1991). Por isso, talvez se possa dizer que, mais que uma 

independência relativa, o Pasquim conseguiu exercer o máximo possível dessa (pseudo) 

independência, dentro dos limites impostos por aquele período.  

O Pasquim participou do esforço de toda uma geração em busca de uma 

liberdade geral da sociedade, partilhando seus medos e vontades reivindicatórias. O 

jornaleco foi marcado como um dos maiores porta-vozes da opinião pública, uma 

trincheira solitária em meio àquele período sombrio. Embora esse gozador e festivo 

semanário tenha carregado muita indignação política, nunca abriu mão do velho 

preceito de Horácio, o qual afirma que o riso é a melhor arma contra todas as 

imposturas.     
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Perder a vida, mas não a piada: o ‘irresponsable’ Charlie Hebdo  

 

Irmão caçula do Pasquim, o Charlie Hebdo compartilha não somente de um 

espírito escarnecedor e mordaz, mas também colheu os louros e amargores resultantes de sua 

postura crítica e, sobretudo, gozadora. Tal como o jornaleco brasileiro, o folhetim francês 

pagou caro – ainda mais – por suas irreverências. O trágico acontecimento é bastante recente 

e ainda está fresco na memória de muitos, mas, retomemos a história do começo. 

O semanário satírico Charlie Hebdo sempre foi considerado um símbolo 

mundial de irreverência, sátira e crítica, servindo de inspiração para cartunistas de diversas 

gerações. Desde seu surgimento, a publicação provoca incômodo ao abordar temas 

considerados tabus, utilizando o escárnio e a sátira escrachada para expressar seu ponto de 

vista. Seu estilo remonta a uma longa tradição do jornalismo francês, o qual publicava 

sátiras da família real no período que precedeu a Revolução Francesa. Conforme 

enunciamos no primeiro capítulo, essa tradição conjugava um posicionamento crítico 

com caricaturas em tom provocativo que beiravam o obsceno. Havia uma vasta gama de 

títulos satíricos, tais como Le Grelot, Triboulet, Le Charivari e Le Rire. Nos séculos 

XVIII e XIX, essas sátiras tinham como principal alvo a família real e demais figuras da 

nobreza e do poder. Na atualidade, os alvos são mais abrangentes, não obstante, a 

imprensa satírica francesa ainda é marcada pelo mesmo espírito de insolência que no 

passado foi usado para colocar em xeque as estruturas do Antigo Regime (BBC, 2015). 

O Charlie Hebdo originou-se a partir da revista satírica francesa Hara-Kiri 

Hebdo, criada no início dos anos 70 e que adotava como lema “bête et méchant” 

(“estúpido e maldoso”). Na época, a publicação causou grande impacto ao divulgar uma 

matéria a respeito da morte do ex-presidente e herói de guerra francês Charles De 

Gaulle em sua cidade natal, Colombey. A notícia, cujo título era "Baile trágico em 

Colombey: um morto" fazia alusão a um trágico incêndio ocorrido na mesma cidade 

poucos dias antes, no qual mais de cem pessoas haviam morrido.  

O governo francês reagiu à notícia proibindo a veiculação da Hara-Kiri 

Hebdo. Em resposta, os responsáveis pela publicação contornaram a proibição criando 

outro periódico, intitulado Charlie Hebdo. O nome refere-se a Charlie Brown, uma 

homenagem ao famoso personagem das tirinhas norte-americanas creditadas ao 

cartunista Charles Schulz. Ademais, a redação optou por um novo formato, conjugando 

cartuns com posições críticas semelhantes às da extinta Hara-Kiri Hebdo e assumindo, 

assim, uma postura irreverente e sempre muito radical em relação aos temas noticiados. 
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Figuras do governo, famosos, empresários, a Igreja Católica e diversos outros eram 

alvos permanentes de suas sátiras, levando a publicação a sofrer fortes críticas, 

incontáveis acusações por difamação e diversos processos judiciais. Em 1981 a revista 

deixou de circular por falta de recursos, retomando suas publicações no ano de 1992 

(BBC, 2015).   

O semanário nunca alcançou uma grande tiragem. O motivo para tanta 

repercussão deve-se às suas charges e cartuns, sempre muito provocativos e associados 

a manchetes incendiárias, uma espécie de marca registrada de uma publicação que se 

autodenomina um “journal irresponsable” (“jornal irresponsável”). Dentre o conteúdo 

publicado nos últimos anos encontra-se desde policiais segurando cabeças de imigrantes 

decepadas até freiras se masturbando e papas utilizando preservativos (BBC, 2015). As 

críticas geralmente têm como alvo a extrema-direita crescente na Europa e as 

instituições conservadoras, tais como a Igreja Católica, a Front National (Frente 

Nacional) da família Le Pen, a hierarquia judaica, o fundamentalismo islâmico, entre 

outros.  

Em setembro de 2005, o jornal dinamarquês de maior circulação, o 

Jyllands-Posten, publicou uma série de doze charges sobre o profeta Maomé. Dentre 

elas a que produziu mais impacto foi a do cartunista Kurt Westergaard, na qual a figura do 

profeta Maomé é representada usando um turbante em forma de bomba. Como vemos na 

seguinte imagem:  

 

 

 
                                Figura 11: Jyllands-Posten, setembro de 2005. 

 

As charges foram consideradas ofensivas e provocaram muitos protestos na 

comunidade muçulmana. Além do conteúdo satírico das charges, o motivo maior de insulto 
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para os muçulmanos deve-se à recusa pela adoração a ídolos. Desse modo, retratar a figura 

do profeta Maomé, seja em forma de estátua, teatro ou desenhos, é considerado uma grande 

ofensa. Em repúdio, embaixadas dinamarquesas foram incendiadas ao redor do mundo, e os 

radicais islâmicos passaram a fazer ameaças explícitas aos redatores do jornal. O cartunista 

responsável pela charge, Kurt Westergaard, que na época tinha 72 anos, passou a viver sob 

proteção do governo. Em protesto, o Charlie Hebdo republicou as charges do Jyllands-

Posten em uma edição de fevereiro de 2006, provocando novamente a revolta da 

comunidade muçulmana. Na capa, como vemos na imagem a seguir, o profeta Maomé 

lamenta: “É difícil ser adorado por idiotas”.   

 

                           
                              Figura 12: Charlie Hebdo, fevereiro de 2006. 

 

No ano de 2007, associações mulçumanas moveram um processo contra o jornal 

satírico, acusando-o de ofender a sua religião. Conforme exposto no documentário intitulado 

C’est dur d’être aimé par des cons, dirigido por Daniel Leconte (2008), foi uma audiência 

histórica. Foram dois dias marcados por intensos debates políticos e ideológicos, contando 

com a participação de figuras públicas da França, tais como Nicolas Sarkozy e François 

Hollande, atual presidente daquele país. Ao final do julgamento, a Justiça concedeu ganho de 

causa ao Charlie Hebdo, em nome da defesa do princípio da liberdade de expressão.  

Contudo, a despeito da vitória nos tribunais, a polícia precisou ser mobilizada 

para proteger a redação do semanário satírico, que passou a viver constantemente em 
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estado de alerta. Doravante, em novembro de 2011, quando levou às bancas um número 

especial, dizendo ironicamente que ele teria sido editado pelo próprio profeta Maomé, a sede 

do jornal sofreu um atentado a bomba. A capa da edição mencionada, como vemos a seguir, 

trazia os seguintes dizeres: “100 chibatadas se você não morrer de rir”.  

 

 

                                      Figura 13: Charlie Hebdo, novembro de 2011.                                     

 

O prédio foi destruído, mas, não houve vítimas. Apesar das ameaças constantes, 

o então editor-chefe do semanário e também cartunista Stephane Charbonnier – conhecido 

como Charb –, declarou: “Em todo caso, não há dúvida de que não faremos concessões aos 

islamistas. Nós vamos continuar” (G1, 2015). Desde então, o endereço da nova sede do 

jornal passou a ser mantido em sigilo e Charb permaneceu sob proteção policial. Em 

resposta ao atentado de 2011, foi publicada uma edição que fazia referência a uma possível 

reconciliação entre o islamismo e o semanário satírico, com os seguintes dizeres: “O amor é 

mais forte que o ódio”. 
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                             Figura 14: Charlie Hebdo, novembro de 2011. 

 

O atentado de 2011 e as críticas subsequentes não promoveram o recuo dos 

cartunistas, longe disso. A publicação manteve seu espírito de provocação e insolência com 

os políticos e demais personalidades, além das instituições religiosas. Contudo, na manhã do 

dia 07 de janeiro de 2015, o jornal satírico foi novamente alvo de um atentado, dessa vez 

com um desfecho trágico. Portando fuzis AK-47, máscaras e coletes à prova de balas, os 

irmãos Chérif e Said Kouachi, ligados a um grupo de terroristas, localizaram o prédio onde 

ficava a sede do jornal. Ao entrarem no edifício, renderam a cartunista Corinne Rey, 

conhecida como Coco, obrigando-a a levá-los até a redação do Charlie Hebdo.  

No momento da invasão estava acontecendo uma reunião de pauta entre a 

equipe do semanário. De maneira premeditada, os irmãos Kouachi chamaram pelo nome de 

cada uma das vítimas e, em seguida, os executaram. Durante a execução, aos gritos 

proferiam: "Vocês vão pagar por insultarem o Profeta". Dentre as vítimas na sala de reuniões 

estavam: os cartunistas Stéphane Charbonnier (Charb), Georges Wolinski, Jean Cabut 

(Cabu) e Bernard Verlhac (Tignous), o vice-editor Bernard Maris, além do também 

desenhista Phillippe Honoré e da psicanalista Elsa Cayat, que escrevia uma coluna quinzenal 

intitulada Divan.  

Ao empreenderem fuga, os irmãos atiraram em outras pessoas que estavam na 

redação, que sobreviveram ao atentado. Na saída do prédio, mataram o policial Franck 

Brinsolaro, que fazia a segurança particular de Charb e outro policial que tentou impedi-los 
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de fugir. Os irmãos Kouachi seguiram em direção ao carro, celebrando em voz alta, 

conforme o relato de testemunhas: "Nós vingamos o profeta, nós vingamos o profeta". Em 

seguida os irmãos se abraçaram para comemorar o sucesso da chacina e fugiram. Após dois 

dias de intensa caçada, os terroristas foram encurralados pela polícia. Por telefone, o mais 

novo, Chérif Kouachi, conversou com um jornalista de uma rede de TV local e salientou: 

“Nós, eu afirmo, nós somos os defensores do profeta. E eu, Chérif Kouachi, fui enviado pela 

Al-Qaeda do Iêmen”. Por fim, os irmãos foram mortos pela polícia (G1, 2015).  

O massacre foi uma espécie de contra-ataque desmedido às provocações 

religiosas publicadas no Charlie, um jornal satírico e corrosivo que fez sua história com 

um humor sem concessões. A repercussão internacional foi imediata. O atentado foi 

considerado um duro golpe contra o princípio da liberdade de expressão. Nas redes 

sociais, milhões de pessoas se manifestaram em solidariedade ao semanário. Diversos 

chefes de Estado e autoridades de órgãos internacionais expressaram seu repúdio ao ataque. 

A frase “Je suis Charlie” (“Eu sou Charlie”) correu o mundo e virou símbolo em defesa da 

liberdade de expressão e condenação ao terrorismo.  

No dia 11 de janeiro de 2015, quase quatro milhões de pessoas foram às ruas de 

Paris prestar homenagem às vítimas do atentado. Muitos seguravam canetas e lápis, em 

alusão ao que seriam as “armas” utilizadas pelos cartunistas assassinados. Em uma cena 

inusitada, líderes políticos de diversos países deram as mãos e marcharam em 

solidariedade às vitimas das chacinas de Paris, de Cameron a Lavrov, de Netanyahu a 

Abbas. Segundo Zizek (2015), foi um verdadeiro espetáculo de falsidade e hipocrisia.  

Para o autor, o verdadeiro gesto digno do Charlie Hebdo seria ter publicado na sua capa 

uma enorme caricatura tirando sarro desse episódio todo, representando os líderes 

políticos se abraçando, enquanto afiam facas por trás de suas costas.  

Diversos artistas e intelectuais brasileiros e de outras nacionalidades 

manifestaram seu apoio ao jornal satírico na imprensa e nas redes sociais. Dentre eles, 

destacamos um texto de autoria do escritor e humorista Luiz Fernando Veríssimo, que 

colaborou com o Pasquim no momento em que seus integrantes estavam encarcerados 

pelo regime militar.  

 

Numa fria tarde de quarta-feira em Paris, as palavras subitamente 
perderam o sentido. Tudo ficou de ponta-cabeça. O risco do cartum virou 
risco de vida.  A frase satírica virou sentença de morte. As penas perderam 
o fio e a tinta virou sangue. Numa fria tarde de quarta-feira em Paris o 
humor perdeu a graça. A irreverência caiu diante da reverência fanática e a 
expressão da liberdade virou uma máscara de dor. Numa fria tarde de 



 

quarta
2015).

 

Nesse pequeno texto, o autor mencionado traduziu em palavras o sentimento 

que muitos cartunistas exprimiram por intermédio de seus desenhos. No Brasil, alguns 

destes foram publicados em um livro intitulado 

Hebdo, organizado pela Companhia das Letras, em 2015. A publicação reuniu diversos 

cartunistas brasileiros, dentre os quais, Laerte, André Dahmer, Angeli, etc., com o 

objetivo de homenagear o semanário francês e discutir os limites da liberdade de 

expressão e do humor, de modo geral. Dentre os vários desenhos, alguns deles 

publicados no livro mencionado e outros publicados nas redes sociais, destacamos os 

seguintes:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Figura 15: Charges dos cartunistas 
Francisco J. Olea (5).  

quarta-feira em Paris, a inteligência foi abatida a tiros (VERÍSSIMO, 
2015). 

Nesse pequeno texto, o autor mencionado traduziu em palavras o sentimento 

que muitos cartunistas exprimiram por intermédio de seus desenhos. No Brasil, alguns 

destes foram publicados em um livro intitulado A mão livre: humor depois do Charlie 

zado pela Companhia das Letras, em 2015. A publicação reuniu diversos 

cartunistas brasileiros, dentre os quais, Laerte, André Dahmer, Angeli, etc., com o 

objetivo de homenagear o semanário francês e discutir os limites da liberdade de 

de modo geral. Dentre os vários desenhos, alguns deles 

publicados no livro mencionado e outros publicados nas redes sociais, destacamos os 

Charges dos cartunistas Allan Siffar (1); Bruno Maron (2); Loic Secheresse
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Em linhas gerais, o que se viu foi uma pluralidade de vozes e pontos de 

vista. Houve homenagens e indignação, mas também debates acalorados sobre humor e 

religião, intolerância e xenofobia. Conforme ressaltou o humorista Gregório Duvivier 

(2015), “não bastou serem fuzilados, os cartunistas do Charlie Hebdo foram vítimas de 

um massacre póstumo”. Não obstante lamentarem a tragédia que incidiu sobre o jornal, 

alguns intelectuais e militantes acusaram o semanário satírico de fazer um humor de 

cunho ofensivo e opressor.  

De acordo com Duvivier (2015), muitos alegaram que eles não deveriam ter 

brincado com o sagrado e, portanto, fizeram por merecer. Ademais, condenaram as 

charges como sendo islamofóbicas, tendo em vista que os imigrantes islâmicos 

convivem cotidianamente com o preconceito. Portanto, nessa perspectiva, as charges do 

semanário satírico somente reforçariam o preconceito contra um povo oprimido e 

marginalizado no território francês. No entanto, segundo o autor mencionado, cabe 

salientar que esses imigrantes não seriam o alvo dos cartuns publicados pelo Charlie 

Hebdo.  

Segundo o sociólogo Peschanski (2015), a sátira ao Islã nas páginas do 

Charlie Hebdo dava-se “a partir de uma leitura progressista, de rejeição ao 

conservadorismo clerical, diretamente alinhada a posições tradicionais do semanal 

contra o sionismo, o fascismo, o imperialismo e o capitalismo”. A linha de sátira do Islã 

fez com que o semanário fosse alvo de críticas por parte da esquerda francesa. Esta 

ressalta que o conteúdo de muitas charges teria ajudado a fomentar o racismo e a 

islamofobia, servindo principalmente de material aos grupos próximos à família Le Pen 

e sua campanha xenófoba na França. Contudo, não se pode perder de vista, como dizia o 

cartunista Charb, que “a Frente Nacional e o fascismo islâmico são da mesma seara e 

contra eles não economizamos nossa arte”.  

Em um texto intitulado Pensar o atentado ao Charlie Hebdo, Zizek (2015) 

salienta que devemos condenar o massacre ao semanário satírico sem nenhuma ressalva 

oculta, isto é, alegando que as humilhações aos muçulmanos teriam ido longe demais. 

Além disso, o autor afirma que devemos rejeitar toda abordagem calcada no efeito 

mitigante do apelo ao contexto mais amplo. Esse tipo de abordagem incorreria no risco 

de legitimar as ações de barbárie, em nome da opressão de que foram historicamente 

vítimas. Dessa forma, o atentado ao semanário poderia ser concebido como uma 

contrapartida legítima da opressão e xenofobia sofrida pela comunidade muçulmana no 

território francês. Ademais, o autor acrescenta que não haveria nada de islamofóbico em 
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condenar as chacinas de Paris, da mesma forma em que não haveria nada de antissemita 

em condenar o tratamento dispensado por Israel aos palestinos. 

Até o momento, apresentamos a relação entre as piadas e a censura, a partir 

de casos que envolveram dois folhetins satíricos, o Pasquim e o Charlie Hebdo. No 

entanto, o embate entre humor e censura se atualiza na contemporaneidade, que se 

caracteriza pelo uso de meios de comunicação de maior alcance e velocidade de 

propagação das informações, bem como pela dificuldade das autoridades de regularem o 

seu conteúdo. Como veremos, atualmente ainda encontramos diversos casos nos quais 

as sátiras e piadas ainda são alvos de tentativas de censuras ou de ameaças e 

intimidações.   

O grupo de humor Porta dos Fundos surgiu em 2012 e logo alcançou 

sucesso e popularidade. Em pouco mais de três anos de existência, o seu canal no 

Youtube ultrapassou a marca de dez milhões de inscritos, tornando-se um dos canais 

com maior número de acessos no mencionado site (PORTA DOS FUNDOS, 2015). A 

proposta do grupo consiste em produzir esquetes humorísticos, inspirados em situações 

cotidianas, aproveitando toda a liberdade que a Internet proporciona. Em outros meio de 

comunicação, a sátira a respeito do sagrado e de outros temas tabus, bem como o uso de 

palavrões, possivelmente seriam alvos da censura. A Internet, em contrapartida, 

possibilita uma maior liberdade de expressão, oferecendo condições para que o grupo 

possa abordar alguns temas considerados polêmicos.  

No entanto, pode-se dizer que a liberdade proporcionada pelo mundo virtual 

não os tornou imunes às tentativas de censurar o seu trabalho. A primeira polêmica 

ocorreu no final de 2013, após a divulgação do esquete intitulado “Especial de Natal”. O 

vídeo apresenta sátiras de várias passagens bíblicas, dentre as quais a visita do anjo 

Gabriel à virgem Maria, uma suposta negociação entre Jesus e o soldado que o pregou à 

cruz, uma discussão sobre a real paternidade de Jesus, uma “carteirada” dada pelos 

seguidores de Jesus para conseguir uma mesa para a “Santa Ceia”, e uma insinuação de 

que haveria um relacionamento entre Jesus e Maria Madalena. O esquete provocou a 

reação de diversos grupos cristãos, entre católicos e evangélicos, que acusaram o grupo 

humorístico de intolerância religiosa. (FOLHA DE SÃO PAULO, 2015).  

O deputado federal e pastor evangélico Marco Feliciano moveu um 

processo contra o grupo Porta dos Fundos, alegando que estariam cometendo um 

“ultraje ao culto”, atacando os dogmas cristãos. Contudo, o juiz designado para avaliar o 

caso decidiu arquivar o processo, sob a alegação de que não seria possível extrair das 
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cenas do esquete a intenção de ofender a Igreja ou o culto religioso. Um dos integrantes 

do grupo humorístico, João Vicente de Castro, comemorou a decisão judicial e alegou 

que “o processo é tão violento para a liberdade de expressão como uma metralhadora 

também é” – fazendo alusão ao atentado ao Charlie Hebdo (FOLHA DE SÃO PAULO, 

2015). Ademais, reiterou que o grupo não iria recuar diante das pressões exercidas por 

grupos religiosos. Com efeito, após a decisão judicial favorável, o grupo produziu 

outros esquetes que satirizam temas ligados à religião, dentre os quais, “Pão Nosso”, 

“Chamado”, “Santo Antônio”, “Papa”, um novo “Especial de Natal”, “Bíblia”, 

“Transformação”, “Ceia”, “Ressurreição”, “Encosto”, “Palavra”, “Humanidade”, 

“Palavra da Salvação”, “Novela Bíblica”.  

Outra polêmica ocorreu em fevereiro de 2014, após a publicação do esquete 

“Dura”. O vídeo mostra dois cidadãos comuns extorquindo e humilhando dois policiais 

militares, insultando-os e acusando-os de serem corruptos e truculentos. O esquete virou 

alvo de críticas do “Blog do Soldado”, uma página não oficial de apoio à Policia Militar 

do Rio de Janeiro, que se autodenominava “o blog defensor dos policiais militares” e 

que, posteriormente, foi retirada do ar. Sentindo-se ultrajados e humilhados em sua 

função de exercício da segurança pública, policiais e outros simpatizantes da instituição 

ameaçaram se vingar do ator. Inúmeras ameaças de agressão e morte foram publicadas 

no blog. Em uma delas, por exemplo, afirmava-se que o ator e protagonista do esquete, 

Fábio Porchat, seria fuzilado no rosto. Outra dizia que o humorista deveria levar 

“porrada” por toda a humilhação que causou. O grupo Porta dos Fundos rebateu as 

acusações, alegando que o vídeo apenas apresentaria uma crítica direcionada ao policial 

corrupto e não à instituição da Policia Militar como um todo (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2014). 

No texto intitulado Narciso na viatura, Birman (2014) assevera que ao 

analisarmos o esquete, podemos entrever que este apresenta nada menos que uma inversão 

caricata daquilo que as forças responsáveis pela manutenção da segurança pública 

fazem com os cidadãos brasileiros no cotidiano. Para o autor, o esquete evidencia a 

atuação violenta dos policiais militares, que pretendem ocupar um lugar de exceção no 

Estado brasileiro, como ocorre, aliás, com as demais instâncias de poder constituído 

pela nossa República capenga. A inversão proposta demonstra cidadãos indignados, 

cobrando dos policiais que estejam à altura da função social que lhes é 

constitucionalmente atribuída, mas agindo paradoxalmente como fazem os próprios 

policiais.  
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Ainda de acordo com Birman (2014), a reação desmedida dos policiais 

certamente ocorreu porque eles se sentiram denunciados naquilo que fazem com os 

cidadãos. Portanto, eles reagiram de maneira hostil contra aquilo que foi mostrado, 

tendo em vista que procuram ocultar o que fazem. Se essa prática não estivesse 

naturalizada entre os policiais, não haveria razão para que o “Blog do Soldado” reagisse 

da forma que o fez. Isto é, se os policiais em questão se sentissem desonrados pelo 

vídeo, poderiam escolher os canais legais que a ordem democrática lhes oferece para 

questionar tal modalidade de humor. Segundo o autor mencionado, este caso evidencia 

que a democracia brasileira ainda não convive com o humor e a ironia, como ocorre na 

maior parte das democracias de longa duração. Em decorrência disso, o trabalho 

artístico e intelectual pagam um alto preço, em razão dessa censura direta ou indireta, 

como outros episódios já demonstraram.  

Em setembro de 1997, foi promulgada a lei eleitoral nº 9.504 que estabelece 

normas para as eleições. No artigo 45, inciso segundo, a lei determina que, durante o 

período eleitoral, é vedado às emissoras de rádio e televisão: “usar trucagem, montagem 

ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem 

candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito”. Em 

outras palavras, durante o período eleitoral, fica terminantemente proibido fazer sátiras 

a respeito de candidatos ou partidos políticos. A lei provocou a reação dos humoristas 

que constituíram o movimento “Humor sem censura”, cobrando a revogação do trecho 

supracitado daquela lei, o que até o momento não aconteceu.  

Convém, por fim, problematizar as transformações que se deram na relação 

entre as piadas e a censura. No levantamento histórico que realizamos no primeiro 

capítulo, a partir do quadro elaborado pelo historiador Georges Minois (2003), o alvo 

das manifestações mordazes do riso era, em geral, o poder soberano, centrado na figura 

do rei ou da Igreja. Contudo, a partir dos séculos XVII e XVIII, conforme salienta 

Foucault (1973/2006), a sociedade de soberania teria sido substituída pela sociedade 

disciplinar. Ao contrário do poder soberano, centrado naquele que o detém, o poder 

disciplinar é um poder discreto, repartido, que funciona em rede, e que implica um 

procedimento contínuo de controle e vigilância. Nas sociedades democráticas 

contemporâneas, assistimos a essa repartição do poder em diversas instâncias, de modo 

que a censura é exercida a partir de várias direções. Podemos citar como exemplos, o 

poder judiciário, as organizações religiosas, os movimentos sociais, dentre outros.  
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Ademais, no campo psicanalítico, autores como Birman (2012), têm 

apontado para as transformações nas subjetividades contemporâneas e nas formas de 

sofrimento psíquico, em contraste com aquilo que foi enunciado pelo discurso freudiano 

na virada para o século XX. As ditas novas modalidades de mal-estar não mais estariam 

centradas no conflito psíquico, no qual se opunha os imperativos das pulsões e as 

exigências morais. Por exemplo, nas patologias narcísicas e nos quadros compulsivos, 

não haveria uma centralidade do recalque, tal como ocorria nas psiconeuroses descritas 

por Freud. Para elucidar como se deu essa transformação é preciso direcionar o olhar 

para a cultura, tal como fizera o próprio Freud ao longo de sua obra. No entanto, em 

detrimento daquilo que nos propomos a investigar nesse trabalho, deixaremos 

entreabertas essas possibilidades de pesquisa para outra oportunidade.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Interessa-nos agora retomar algumas questões abordadas ao longo deste 

trabalho na tentativa de oferecer alguns encaminhamentos ou, talvez, abrir novos 

horizontes de discussão. Como vimos, ao longo dos principais períodos históricos da 

humanidade, o riso foi marcado por períodos alternados de exaltação e interdição. No 

intuito de evidenciar esse deslocamento, podemos apontar uma espécie de movimento 

cíclico no que tange ao riso, dividido em três momentos: concessão, interdição e 

subversão. 

O momento de concessão caracteriza-se por certa tolerância ou 

permissividade ao riso. Não se trata, porém, de conceder uma liberdade ampla e 

irrestrita às manifestações do riso, mas sim uma liberdade condicional, autorizada 

somente em circunstâncias determinadas. Embora inicialmente o riso desfrutasse de 

uma condição de liberdade, tal qual o riso dos gregos, que era isento de qualquer tipo de 

consideração moral ou de decoro, cabe salientar que esse riso tinha apenas uma função 

conservadora. O riso desenfreado servia à recriação do mundo ordenado e ao reforço 

periódico da norma. As festas eram uma espécie de reafirmação da ordem cultural e 

social por meio da experimentação ritualizada da desordem.  

As desordens programadas das festas decorriam da necessidade que o 

homem tem de despojar-se de sua agressividade natural para viver em sociedade. 

Haveria, portanto, uma complementaridade entre o riso e a agressividade. O riso 

permitia controlar e reorientar nossas tendências naturais para a brutalidade, atuando 

como válvula de escape, canalizando a agressividade do animal social. O riso coletivo, 

de alguma forma, promoveria o abandono da violência. Desempenhando um papel ao 

mesmo tempo catártico e conservador, as festas proporcionavam um alívio coletivo por 

intermédio do riso, permitindo ao indivíduo que se retirasse de seu ambiente cotidiano e 

transgredisse os limites e as regras. Assim, possibilitando que os indivíduos 

descarregassem o excesso de energia hostil, as festas contribuíam para a longevidade da 

sociedade.  

A esse respeito, convém retomar algumas contribuições freudianas que 

apresentamos anteriormente. No texto intitulado A moral sexual ‘cultural’ e a 

nervosidade moderna, Freud (1908/1991) salientou que todos nós renunciamos a uma 

parte do nosso poder, a uma parcela das tendências vingativas e agressivas da nossa 
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personalidade, e destas contribuições nasceu a propriedade comum civilizada de bens 

materiais e ideais. Em outras palavras, cada indivíduo deve renunciar a uma parcela das 

suas disposições pulsionais em prol do convívio em sociedade. Posteriormente, em O 

mal-estar na cultura, Freud (1930/1991) introduziu a noção de pulsão de morte 

enquanto pulsão de destruição, de modo que esta é entendida como uma disposição 

pulsional que se faz presente, ao mesmo tempo, nos indivíduos e no campo da cultura. 

Diante disso, o autor ressalta que a sociedade civilizada encontra-se constantemente sob 

a ameaça de desintegração.  

 Destarte, a civilização tende a utilizar esforços supremos, a fim de 

estabelecer limites para as pulsões agressivas do homem e manter suas manifestações 

sob controle por formações psíquicas reativas. Conforme salienta Enriquez (1990, p. 

109), a despeito da civilização coibir a manifestação da agressividade, reforçando os 

vínculos libidinais e as identificações mútuas, “a vida social permite, e mesmo favorece, 

condutas associais, com a condição de que estas se apresentem suficientemente 

travestidas para serem aceitas”.  

Além de atuarem em prol da manutenção da ordem estabelecida, as 

autoridades governamentais e os poderes eclesiásticos toleravam as zombarias porque 

acreditavam que essas não lhes causariam ameaças. Não havia dúvidas quanto à solidez 

dos valores, tampouco acreditava-se que eles correriam risco por causa das sátiras. 

Como vimos, permitia-se brincar com esses valores porque consideravam-nos imunes à 

contestação verdadeira. Todavia, em decorrência de inúmeras crises, houveram 

mudanças na atmosfera política e social. O riso agressivo e desregrado começou a 

provocar oposições por parte das autoridades, de modo que uma nova exigência de 

contenção foi imposta. Trata-se aqui do momento que denominamos de interdição.  

Desconfiados do riso, os poderes eclesiásticos e municipalidades passaram 

vigiar e reprimir as expressões subversivas temendo ameaças à estabilidade social. 

Estabeleceu-se uma oposição entre uma visão oficial e séria do mundo – ligada às 

autoridades, e uma visão cômica – relacionada ao povo. A visão séria do mundo 

caracterizava-se por insistir no permanente, no estável. Ela era acompanhada de 

interditos, restrições, medo e intimidação. Era o oposto da visão cômica, que estaria 

associada à liberdade e vitória sobre o medo.  

Desse modo, as autoridades apropriaram-se das festas populares, 

transformando-as em festas oficiais nas quais havia limites ainda mais rigorosos para as 

manifestações do riso. As festas foram transformadas em espetáculos disciplinados que 
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celebravam a ordem estabelecida ao invés de subvertê-la, e o participante tornou-se um 

mero espectador cuja conduta seria ditada e vigiada. Assim, as festividades se 

transformaram numa parada ritual que reafirmava todas as hierarquias sociais. O 

objetivo era substituir o riso agressivo e subversivo por um riso puramente lúdico. Ria-

se, divertia-se, mas não se contestava. Trata-se da política do “pão e do circo”, 

estratégia que desarma qualquer tentativa de contestação social.  

Contudo, cabe sublinhar que as festas oficiais fracassaram por serem 

excessivamente sérias, virtuosas e, inevitavelmente, tediosas. Elas buscavam oferecer 

uma imagem estável e duradoura da sociedade. Eram, portanto, exatamente o inverso 

das tradicionais festas populares, que destruíam os ídolos, invertiam a ordem 

estabelecida e zombavam dos valores. As comédias, destituídas do espírito 

escarnecedor, eram sem graça e não faziam ninguém rir, afinal, a virtude não consiste 

em um tema cômico e o bom humor forçado é muito artificial para provocar o riso. Em 

suma, conforme enunciamos, o riso não acontecia por decreto. Vale dizer que festas 

oficiais não funcionariam como válvula de escape como outrora, possibilitando a 

descarga da agressividade, tendo em vista que prevalecia apenas o aspecto lúdico.  

A propósito das manifestações populares do riso, as autoridades 

encontravam-se diante do seguinte dilema: adotar uma postura de tolerância plena 

demais para permitir o exutório ou uma política de interdição estrita demais para evitar 

uma contaminação social profunda? Por um lado, o governo concedia certa liberdade 

porque acreditava que as festas representariam uma alternativa inócua à agitação 

política. Mas, por outro lado, tinha plena convicção de que elas poderiam disseminar 

ideias subversivas entre a população, o que poderia resultar em uma fragilização dos 

alicerces morais do Estado.  

Durante séculos as autoridades governamentais esforçaram-se por combater 

as festas populares. Obra de longo fôlego, que enfrentou fortes resistências e cujos 

resultados foram irregulares. Por diversas vezes, foi preciso que as interdições fossem 

renovadas. Essa repetição era um claro indício de ineficácia. Tornou-se mais que 

evidente a dificuldade para tornar o riso verdadeiramente disciplinado. Aqui convém 

levantar a seguinte questão, conforme enunciamos anteriormente: pode-se 

verdadeiramente domesticar o riso? Intelectualizado, disciplinado, sob o disfarce da 

virtude e do decoro não vai tardar para que o riso se desvencilhe dessa lógica e invista 

contra as bases do poder. Trata-se agora do terceiro e último momento do ciclo, que 

denominamos de subversão.   
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O símbolo mais representativo dessa subversão é a Revolução Francesa. Os 

princípios revolucionários abalaram todos os regimes em vigência e difundiram ideias 

subversivas para a ordem social. A Revolução proporcionou o ressurgimento do riso 

popular e das festas espontâneas. Aqui, mais do que nunca, o riso pôde expressar sua 

velha vocação de insulto, de agressão verbal e visual, de exclusão e zombaria 

humilhante. Como vimos, na modernidade o riso se transformou em um instrumento 

destruidor de ídolos. Com a proclamação da Liberdade de Imprensa, surgiram inúmeros 

folhetins satíricos que utilizavam a linguagem ambígua do humor e a caricatura para 

atacar os poderes vigentes. O objetivo da caricatura revolucionária era a 

dessacralização, o rebaixamento dos antigos valores, dos antigos ídolos. Ela os reduzia 

ao estado de meros patifes.  

As críticas difundidas através daqueles folhetins eram camufladas sob a 

aparência de diversão anódina. Seguindo a tradição do bobo do rei, a imprensa satírica 

dizia sua verdade fazendo-se de louca. Conforme apontamos no primeiro capítulo, 

utilizando-se de uma máscara de falsa ingenuidade, sob a proteção da loucura e do riso, 

ao bufão era concedido o direito à palavra livre. Ele exprimia a verdade em termos crus 

e cínicos. Sobretudo, a verdade penosa, aquela que fere, aquela que um homem sensato 

e atento à situação não ousaria revelar. Esse estilo marcante seguiu como referência para 

diversos títulos da imprensa satírica, dentre os quais destacamos em nosso trabalho o 

Pasquim e o Charlie Hebdo. Como vimos no terceiro capítulo, a trajetória de ambos os 

semanários satíricos é marcada pelo enfrentamento de uma censura implacável por parte 

de instituições mais conservadoras, notadamente, o governo militar e o 

fundamentalismo religioso.  

Apontamos no segundo capítulo, a partir da leitura freudiana sobre as 

piadas, que a forma engenhosa das piadas tendenciosas permite a expressão de 

pensamentos ofensivos, imorais, preconceituosos – em suma, tudo o que hoje 

chamaríamos de “politicamente incorreto”. A forma alusiva ou indireta permite que se 

digam coisas que a censura bloquearia caso o sujeito procurasse expressá-las sem esta 

máscara. Em linhas gerais, a frase espirituosa constitui-se em um modo socialmente 

aceitável de criticar ou ofender a outrem; e a razão desta tolerância reside justamente no 

modo disfarçado com que a injúria é lançada. Nos dizeres de Freud (1930/1991, p.109), 

“a lei não alcança as manifestações mais cautelosas e refinadas da agressividade 

humana”. 
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Conforme assinala Ungier (2001), na piada encontramos a possibilidade de 

expressar, de forma dissimulada, intenções eróticas e agressivas, em meio às restrições 

sociais. Diante do obstáculo encontrado pela pulsão para sua satisfação, a piada se trata 

de uma saída indireta, um caminho desviante, transgressor. A piada diz o que não pode 

ser dito, em outras palavras, com a frase espirituosa pode-se dizer o indizível. 

Apontamos anteriormente que a piada busca satisfazer as exigências das pulsões sexuais 

ou agressivas por meio da suspensão do recalque constituído a partir da censura e da 

moral cultural.  Desse modo, nela encontramos uma espécie de marca de transgressão.  

A esse respeito, podemos citar alguns exemplos abordados neste trabalho. 

Na Alemanha do início do século XIX, instituíram-se os Decretos de Carlsbad, uma 

série de leis rígidas elaboradas com o objetivo de reprimir toda e qualquer modalidade 

de dissensão política. Tais leis de censura tiveram, ironicamente, o efeito de estimular o 

espírito humorístico dos cidadãos. Os escritores e artistas da época foram instigados a 

experimentar múltiplas possibilidades que lhes permitisse escapar ao olhar sempre 

vigilante do Estado. No caso do Charlie Hebdo, seus redatores e cartunistas 

manifestaram publicamente que, a despeito de todas as críticas e ameaças recebidas, não 

fariam concessões, pelo contrário, seguiriam em frente com seu espírito de insolência e 

provocação ainda mais inflado. Por sua vez, a patota do Pasquim assumia como inimigo 

declarado o regime militar e a censura por ele imposta. Como vimos, o declínio do 

jornaleco começou com o fim da censura. Tendo derrotado seu maior inimigo, o jornal 

não teria mais um sentido para existir. Inclusive, este foi o maior dos motivos para o 

desligamento de Millôr. Briguento por natureza, sem seu maior oponente para desafiá-

lo, Millôr não sentia-se mais instigado a permanecer no Pasquim. Aqui, cabe evocarmos 

a célebre frase do cartunista Miguel Paiva: “O humor é uma linguagem subversiva por 

si só. Ele vai sempre encontrar uma maneira de pular o muro que construíram na frente 

dele. Não há maior alimento ou incentivo ao humor do que a censura”.  

Segundo Pereda (2005), para que haja a piada é preciso que já se tenha 

estabelecido o recalque, a denegação, a educação e a culturalização no sujeito. A 

satisfação ligada às piadas tem lugar justamente quando essas vias são subvertidas ou 

transgredidas. A partir disso, podemos entrever que a piada existe apenas por causa do 

recalque e da repressão. Sobre isso, conforme apontamos no segundo capítulo, Freud 

assevera que a piada tendenciosa possui o propósito de tornar possível a satisfação de 

um desejo perante um obstáculo. Sua atuação consiste em driblar esse obstáculo, 
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constituído a partir das injunções morais da civilização, a qual concebe o desfrute da 

hostilidade e da obscenidade como algo socialmente inaceitável. 

 Segundo Ungier (2001), encontramos na técnica de invectiva verbal uma 

forma de substituir a hostilidade brutal, proibida por lei. Desse modo, a piada permite 

que haja uma maneira pela qual o insulto possa ser dirigido a nosso inimigo de uma 

forma socialmente aceita. Ao tornar o inimigo inferior, desprezível ou cômico, 

alcançamos, por outros meios, o prazer de vencê-lo. Assim, o procedimento torna 

possível realizar o desejo, ainda que de forma meramente alusiva. A piada representa 

uma rebelião contra tal autoridade, uma liberação, ainda que momentânea, de sua 

opressão. “Os chistes batalham para que as vontades e desejos dos homens tenham 

direito de se tornarem aceitáveis ao lado de uma moralidade severa e cruel” (FREUD, 

1905a/1991, p.103). Kupermann (2003), por sua vez, esclarece que na piada reside uma 

transgressão autorizada, na qual a suspensão da repressão e do recalque nos possibilita 

alcançar uma certa quota de satisfação, ao mesmo tempo em que se preserva o laço 

social. Nesse sentido, as piadas constituem uma forma de manutenção do laço social, na 

medida em que os sujeitos não necessitam abdicar de sua singularidade em prol das 

exigências da unidade cultural.  

Compartilhando de uma postura crítica e um espírito de insolência, o 

Pasquim e o Charlie Hebdo, dialogavam com a sociedade ao conjugar seu 

posicionamento crítico com caricaturas e piadas. Utilizando a linguagem ambígua do 

humor, abordavam temas considerados tabus, utilizando o escárnio e a sátira escrachada 

para expressar seus pontos de vista. Ainda que tenham sofrido graves consequências em 

detrimento de sua atitude desafiadora, os folhetins satíricos conseguiram driblar os 

limites que lhes foram impostos ao direito de discordar e seguiram em frente. Conforme 

dizia o briguento Millôr Fernandes (1997, p.35), “o último refúgio do oprimido é a 

ironia, e nenhum tirano, por mais violento que seja, escapa a ela. [...] A mordaça só 

aumenta a mordacidade”. 
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