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RESUMO 

Este estudo busca investigar as possibilidades do uso do humor como ferramenta persuasiva 

na publicidade. Para tanto, parte do quadro criado por Arthur Asa Berger que oferece 45 

diferentes tipologias de humor organizadas segundo quatro categorias: linguagem, lógica, 

identidade e ação. O objetivo do presente trabalho é oferecer uma leitura inicial de como as 45 

tipologias de Berger poderiam ser utilizadas na publicidade. Para tanto inicia-se o 

levantamento de publicidades com as referidas tipologias por meio do Grupo de Pesquisa 

Pario, composto por professores e estudantes do curso de publicidade do Centro de 

Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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INTRODUÇÃO  

 

Rir parece tão natural em nosso cotidiano que é difícil imaginar tempos em que a 

sociedade não ria. E não faz tanto tempo assim. Até o século XVIII e as “revoluções”, o riso 

carregava consigo um ar dissoluto, ou assim era socialmente percebido e julgado, portanto, 

reprimido em público. 

O humor, contudo, pode prescindir do riso, já que se manifesta de diversas maneiras 

mais sutis que a piada “rasgada”. Devem ser consideradas suas formas delicadas como a 

ironia, o sarcasmo ou exagero sempre estiveram presentes nas relações sociais. 

O que é realmente curioso é que nos dias que correm, tão povoados de humor, em 

especial em nosso país, mundialmente conhecido por sua “joie de vivre” pela irreverência 

com que trata temas sérios e importantes, o humor tenha sido pouco explorado teoricamente. 

Há inúmeros estudos acerca de peças publicitárias, filmes e demais produtos midiáticos que 

contém humor. Mas existe muito pouco escrito sobre o humor em si e sua aplicação no campo 

da publicidade, tão rica nesse tema. 
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Nossa jornada imersiva no humor busca compreender como fazer rir. Entendemos que 

o riso é um eficaz meio persuasivo, pois ao rir o  indivíduo relaxa e “baixa a guarda”. Esse 

movimento tem grande importância quando se trata dos processos persuasivos da publicidade. 

É senso comum que os indivíduos têm certa prevenção em relação à publicidade, às 

ofertas, às tentativas de separá-lo de seu rico dinheirinho. Não por acaso o modo de fazer 

propaganda vem sendo sofisticado à medida que o consumidor se torna mais resistente às 

mensagens comerciais. Se no princípio a publicidade tratava de apresentar produtos, 

demonstrando suas qualidades, logo foi necessário tornar essas apresentações mais atrativas, 

associando-as a preços e condições de pagamento. No modelo tradicional a publicidade 

centrava seu discurso no produto e suas características. Desgastado esse modelo de varejo (e, 

ainda que desgastado pelo excesso de uso, o modelo vige ainda e é responsável pela maior 

parte do investimento publicitário em especial em TV aberta) os publicitários buscaram novas 

formas de persuadir o consumidor para suas marcas e produtos. Assim surgiram variadas 

técnicas e modelos de persuasão publicitária que vão da colocação do consumidor no 

protagonismo das peças publicitárias até a apresentação de situações de consumo idealizadas, 

dando origem ao que se convencionou chamar de propaganda aspiracional. Todas essas 

tentativas de alterar o modo de operação do processo persuasivo na publicidade são do maior 

interesse para pesquisadores do tema.  

O presente trabalho se insere no universo da persuasão publicitária como uma tentativa 

de aprofundar o conhecimento existente dentro de uma perspectiva da retórica da 

comunicação. Entende-se aqui, a retórica em sua acepção clássica, aristotélica, na qual o ato 

de comunicação, ou elocução divide-se em três eixos persuasivos: ethos, pathos e logos. Ethos 

será responsável pela construção da credibilidade das peças e, consequentemente, da 

mensagem; pathos refere-se ao aspecto emocional da publicidade; e logos atém-se ao viés 

racional da mensagem. Esse composto de credibilidade, emoção e razão seria então o modo 

complexo de cativar a anuência do público alvo.  

O estudo do humor, nesse perspectiva, será entendido como uma das estratégias de 

pathos. Ampliada a conceituação inicial de que a empatia é gerada pela pena ou comiseração, 

entende-se aqui que toda iniciativa que gere alguma emoção se encaixará no modelo 

aristotélico como apoio emocional para a persuasão. Assim, o uso do humor, que relaxa, 

quebra barreiras e provoca a audiência com “twists” conceituais representa adequadamente o 

modo pathemico de conquista da audiência.  



 

Este artigo se serve da anatomia do humor dissecada por Berger (1993) para 

aprofundar a compreensão das possibilidades do uso do humor na publicidade e ampliar o 

leque de ferramentas persuasivas disponíveis para os criadores publicitários. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – AS QUATRO GRANDES TEORIAS 

São quatro as teorias mais aceitas para explicar o humor: teoria da Superioridade, 

teoria do Alívio, teoria da Incongruência e teoria Conceitual. Depois de dedicar boas 

horas ao estudo de cada uma em separado e do conjunto chegamos à conclusão de que elas 

são variações de ponto de vista, de ataques ao assunto. Que todas podem, a seu modo, com 

certo esforço, dar conta do tema, mas que, numa visão plural e interdisciplinar, poderíamos 

trabalhar com as quatro juntas entendendo-as não como caminhos exclusivos, mas como 

diferentes temperos que se dão a um prato. Assim podemos ter uma comida que seja 

predominantemente salgada, ainda que leve açúcar, limão e pimenta, outra 

predominantemente doce ainda que, também contenha todos os outros ingredientes em 

diferentes proporções. Pensando dessa maneira, considerando as teorias como ingredientes 

analíticos desse delicioso prato chamado humor, adentremos pois à degustação começando 

por cada um de seus sabores, digo, saberes. 

Iniciaremos pela Teoria da Superioridade porque é aquela em que se pode encontrar 

raízes mais antigas. Datam da fundação da civilização ocidental: Atenas circa 330 a.C. Platão 

e Aristóteles já abordaram o tema do humor. Platão teria dito que achamos ridículo aquele que 

não tem auto conhecimento (Ferguson e Ford 2004). Daí deriva-se diversões a partir de tais 

infortúnios ou absurdos. Da mesma maneira, em sua alusão ao humor na Poética, 

Aristóteles sugeria que as pessoas derivam diversões dos pontos fracos ou desgraças alheias, 

enquanto eles não são muito doloroso ou destrutivos
3
. Atkinsons (2007, p. 31) brinca com a 

ideia de que “The Athenians may have had jokes about how many Spartans it takes to light a 

torch”
4
. Desde os fundadores do pensamento ocidental, portanto, temos a expressão da 

superioridade de uns sobre outros externada de maneira humorada, para que possa ser 

socialmente aceita, diminuindo o potencial de empáfia e prepotência daquele que verbaliza 
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sua condição superior. A expressão da própria superioridade costuma ser mal recebida pelos 

outros. O humor mascara o mal estar dessa afirmação e a torna socialmente aceitável. 

Aristóteles faz uma curiosa menção sugerindo que a distinção entre comédia e tragédia 

seria que a comédia representa pessoas como piores do que realmente são, enquanto a tragédia 

representa as pessoas como melhores do que realmente são. Portanto, ambos Platão e 

Aristóteles argumentaram que as pessoas baseiam seu humor nas enfermidades, fraquezas, 

sofrimentos e desditas alheios e que o riso é uma expressão de escárnio dirigida ao menos 

afortunados. 

Talvez seja uma ancestral confirmação de superioridade de um animal sobre o outro, 

digamos, de um macho sobre seu oponente, o comportamento de superioridade que pode ser 

observado no mundo animal pela forçada submissão do inferior ao superior na organização 

hierárquica do bando poderia, eventualmente, ser transportada no mundo dos signos e das 

significações complexas da civilização humana para o sistema de humor. Assim, ao invés de 

submeter física e moralmente o inferior do grupo, comportamento que não seria socialmente 

aceitável, o superior busca reforçar sua preeminência sobre o inferior por meio do humor, 

uma forma que seria socialmente aceita. 

Uma variação aceita da teoria da superioridade é a formulada por Wolff ET. AL 

(1934) que envolve a ideia de pertença. Segundo o autor, uma rica fonte de piadas de 

superioridade seria o universo dos grupos sociais, grupos de referência, as chamadas 

‘panelinhas’ e seus códigos não ditos de pertença e exclusão. Daí as fontes de piadas que 

enxovalham negros, nordestinos, loiras, judeus, portugueses, caipiras e assim por diante. 

Existem também as ‘panelas’ cuja seleção se dá por critérios menos óbvios. São os grupos de 

‘populares’ no colégio, as turmas de amigos com este ou aquele interesse em comum. Nesses, 

o humor se tornar mais sutil e talvez mais ferino, porque trafega menos pelo dito e mais pelo 

não dito, ou ainda que dito, pela ambiguidade dos termos, seus duplo-sentidos, as variadas 

interpretações possíveis deixando a pessoa, objeto da piada em situação às vezes, duplamente 

constrangedora, pois foi gozada e, em alguns casos, nem entendeu a piada... 

A questão da superioridade, nesses casos se expressa intelectual ou psiquicamente e 

diante da “piada privada” da qual a pessoa objeto da piada não tem como se defender ou 

reagir, o agressor, o humorista, coloca-se na confortável situação de “atirar das trincheiras” 

pois pode atacar sem correr o risco de ser atacado.   

Piadas com minorias, negros, loiras, portugueses, nordestinos, são clássicos do 

repertório de piadas “de salão”, ou seja, daquelas piadas consideradas inofensivas entre 



 

aqueles que, claro, não pertencem ao grupo dos gozados. É inclusive comum ver uma mesma 

piada transformada, tendo o grupo a ser agredido modificado para preservar os presentes em 

uma determinada situação social ou para certos fins comerciais como é o caso da publicidade. 

A segunda teoria amplamente aceita é a chamada Teoria do Alívio. É baseada nos 

escritos de Freud (1995), que tratam a questão do humor por um viés distinto. Segundo o pai 

da psicanálise, todas as relações humanas envolvem certo nível de tensão, pois não há apenas 

a troca de informações, mas também uma competição, uma concorrência, uma espécie de 

duelo expresso em cada diálogo. Nesse sentido, a piada ou as outras formas de humor 

funcionariam como uma espécie de válvula de escape para a tensão que se forma entre os 

interlocutores. Humor seria então alívio da tensão. Tanto do diálogo, quanto das narrativas. 

Piadas são construídas na base da tensão crescente que será desfeita por um desfecho 

inesperado. O riso será proporcional à tensão gerada e ao inesperado da solução. 

Mas por que, além de rir, repetimos a piada? Buscamos o riso do outro? Shakespeare 

nos dá um bom indício quando em seu Love´s Labour´s Lost canta: 

A jest´s prosperity lies in the ear 

Of him that hears, never in the tongue 

Of him that makes it...
5
 

 

Ao estudar o princípio exposto neste verso do bardo, Sigmund Freud buscou entender 

as relações entre as pessoas que criam, ouvem e repetem as piadas. O psicanalista austríaco 

procura compreender os mecanismos envolvidos na elaboração e na transmissão dos 

chamados chistes. Segundo Freud: 

(...) ninguém se contenta em fazer um chiste apenas para si. Um impulso de contar 

o chiste a alguém está inextricavelmente ligado à elaboração do chiste; de fato, o 

impulso é tão forte que freqüentemente se processa a despeito de sérias apreensões. 

(...) Um chiste (...) deve ser contado a alguém mais. O processo psíquico da 

construção de um chiste não parece terminado quando o chiste ocorre a alguém: 

permanece algo que procura, pela comunicação da idéia, levar o desconhecido 

processo de construção do chiste a uma conclusão. (Freud, 1969, p. 138). 
 

Entendemos essa necessidade de contar o chiste, para, na risada do outro, aliviar a 

própria tensão, Freud abre caminho para a compreensão do porquê de as pessoas contarem 

piadas, fazerem chistes, na idéia de que afinal o prazer que o chiste produz é mais evidente na 

terceira pessoa que no criador do chiste (Freud, 1969, p. 140). 

Mais que prazer, a mera repetição deve dar ao falante algo do “espírito” do criador 

original do chiste. Como explica Freud: 
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Embora a elaboração do chiste seja um excelente método de derivar prazer dos 

processos psíquicos, é, não obstante, evidente que nem todas as pessoas sejam 

capazes de utilizar tal método: a elaboração do chiste não está ao dispor de 

todos e apenas alguns dispõem dela consideravelmente; estes últimos são 

distinguidos como tendo ‘espírito’ [Witz]. O ‘espírito’ aparece nessa conexão 

como uma capacidade especial – mais do que como uma das velhas 

‘faculdades’ mentais; parece emergir inteiramente independente das outras, 

tais como inteligência, imaginação, memória etc. (Freud, 1969, p. 135). 

 

Talvez por esse motivo a pessoa que não possui esse ‘espírito’ referido pelo autor, 

busque emprestar-lhe a inteligência, imaginação e memória por repetir suas ‘sacadas’, piadas, 

trocadilhos.  

Pode-se dizer que a segunda linha teórica que alimenta o pensamento sobre humor 

concentra, portanto, dois eixos conceituais: o alívio da tensão próprio do “duelo de egos” da 

conversação e; a piada é vista como um modo de chamar a atenção, tomando emprestado o 

witz alheio, o indivíduo consegue dragar a atenção da audiência para si e, mesmo que ele 

próprio não tenha o ‘espírito’ para criar ‘sacadas’ no momento, fará uso de piadas prontas 

para promover-se em seu grupo social. 

Note-se que também na explicação freudiana para a necessidade de uma terceira 

pessoa, para o completo gozo do humor pode-se justificar, dessa vez psicanaliticamente, as 

colocações anteriores de Bergson e Hobbes. 

A terceira linha teórica que explica a existência do humor é a da teoria da 

Incongruência, por alguns chamada Cognitiva. Nessa, talvez a mais ampla das teorias, no 

sentido de abarcar quase todas as situações humorísticas, o sistema humorístico pode ser 

descrito como o resultado de uma dissonância cognitiva, isto é, o humor surgirá da quebra de 

expectativa.  

Dissonance is a negative drive state which occurs whenever an individual 

simultaneously holds two cognitions (ideas, beliefs, opinions) which are 

psychologically inconsistent. Stated differently, two cognitions are dissonant if, 

considering these two cognitions alone, tho opposite of one follows from the other. 

Since the occurrence of dissonance is presumed to be unpleasant, individuals strive 

to reduce by adding “consonant” cognitions or by changing one or both to make 

them “fit together”
6
 (Aronson 1969, p.2). 
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Nesse sentido, portanto, a dissonância cognitiva funcionará como um anzol mental, 

causando estranhamento, um certo ruído, uma desagradável incompreensão que forçará o 

consumidor a decodificar aquela situação por meio de substituição cognitiva ou adaptação 

semântica, utilizando os outros sentidos dos termos ou imagens empregados, até que aquela 

‘provocação’ faça sentido. 

Incongruência tem uma série de possíveis sentidos, que podem significar, segundo 

Berguer (1993, p.3) “inconsistent, not harmonic, lacking propriety and not conforming, so 

there are a number of possibilities hidden in the term.” Ou seja, escondem-se sob o amplo 

manto do termo ‘incongruência’ uma grande variedade de ‘estranhezas’ que podem instigar o 

humor. Essencialmente, portanto, essa linha teórica está baseada na surpresa, na quebra de 

expectativa; e essa surpresa, em geral visual, é de rápida apreensão, por isso amplamente 

usada no universo da comunicação publicitária como veremos no próximo bloco. 

A derradeira linha teórica, a chamada Conceitual, não é unanimidade entre os 

estudiosos da área. Muitos deles restringem aos três eixos acima os caminhos de pensamento 

sobre o humor. Nossa formação em comunicação e semiótica, contudo, não poderia deixar de 

considerar a teoria Conceitual ou Semiótica. Berger (1993, p. 4) afirma que nessa linha de 

pensamento o humor poderá ser melhor compreendido a partir da análise do paradoxo que se 

estabelece (pela dissonância cognitiva). Nesse sentido, então, e uma piada seria o percorrer de 

um eixo sintagmático até que, de repente, há um salto paradigmático. Esse salto, com 

mudança de sentido, é o paradoxo a ser analisado. Entendemos que essa abordagem é útil na 

medida em que facilita o processo analítico, porém não avança quando se enfoca a questão da 

construção do humor. De certo modo ela é, efetivamente, uma maneira de ler uma peça 

‘incongruente’. 

Tomado conhecimento das grandes teorias do humor, cabe aprofundar a investigação 

pela via percorrida por Berger ao propor a Anatomia do Humor. Nela o autor elabora um 

quadro (Berguer 1993, p. 18) em que lista 45 formas de fazer humor, esses modos são 

distribuídos em quatro diferentes categorias: língua, lógica, identidade e ação. 

Apresentamos a seguir a tabela proposta por Berger (1993 p.18) com tradução nossa. 

Lingua Lógica Identidade Ação 

    Alusão absurdo antes e depois perseguição 

retórica extravagante acidente burlesco pastelão 

definição analogia caricatura velocidade 

exagero catálogo excentricidade tempo 



 

facetas, ambiguidade coincidência constrangimento 

 Insulto desapontamento exposição 

 infantilismo ignorância grotesco 

 Ironia engano imitação 

 mal entendido repetição representação 

 Literalidade reversão mímica 

 Trocadilho rigidez paródia 

 resposta rápida variação sobre tema escala 

 Ridículo 

 

estereótipo 

 Sarcasmo 

 

desmascarar 

 Sátira 

   

 

Na categoria Língua são arrolados 15 modos de fazer humor conforme veremos em 

breves definições a seguir: 

 

Alusão – considerado pelo autor um dia a dia do humor; são as peças humorísticas que se 

assentam na referência a fatos do cotidiano ou da cultura popular para fazer rir. Em 

publicidade um eixo vigoroso de uso do humor de alusão são os anúncios de oportunidade, 

que se aproveitam de um fato recente para fazer graça associando-o ao produto ou serviço 

anunciado. 

 

Retórica Extravagante – nesse grupo entrariam modos de fazer rir por meio de texto 

excessivamente rebuscado. Entendemos que em publicidade que tem a obrigação fazer-se 

compreender por público amplo e ainda com a restrição de tempo nos 30 segundos, esse modo 

de fazer rir ocorrerá raramente. 

 

Definição – a ideia de definição como forma de riso se assenta na ideia que as definições de 

coisas ou fatos podem não ser objetivas. Elas podem carregar elementos que demonstrem uma 

visão diferenciada, enriquecida, divertida da realidade o que enche de sabor a definição que 

de outro modo seria dura e fria. 

 

Exagero – o exagero é uma técnica que vai encontrar lastro na pensamento de Bergson (2005) 

explicitado acima, e que constrói humor por meio da diferença entre o fato e seu relato. 

Exagero suave não é engraçado. Exagero exagerado, esse sim faz rir. 



 

 

Facetas, ambiguidade – nesse caso o humor se materializa ao serem confrontadas duas ou 

mais facetas do personagem, ou ao serem expostas, descaradamente, ambiguidades. 

 

Insulto – esse modo de fazer humor está assentado no uso de insultos violentos, além do 

xingamento “normal” que capturam uma virulência única ao referir-se ao outro. A surpresa 

advinda dessa virulência é a fonte do humor. Naturalmente, esse tipo de humor raramente será 

encontrado na publicidade, uma vez que não se costuma agredir para fazer rir quando se tem 

em mente a venda de um produto. 

 

Infantilismo – há uma miríade de possibilidades de fazer rir sob essa técnica. Em geral o 

infantilismo utiliza adultos falando ou pensando como crianças. Aproxima-se muito do 

ridículo (abaixo) mas nesse caso, especificamente temos adulto agindo ou tratando a outros 

adultos como crianças. 

 

Ironia – tema delicado e muito caro aos estudiosos de comunicação. Especialmente 

Kierkgaard (1991) trata desse conceito com maestria. Essencialmente a ironia faz rir por 

meter o interlocutor em uma cilada. Enquanto o falante se expressa para seu interlocutor, a 

realidade é que sua mensagem é para o público que assiste ao diálogo. A ironia se estabelece 

ao fazer o interlocutor crer em algo ao passo em que deixa claro à plateia de que esse discurso 

é falso. Ironia insere-se, com elegância, no modelo de superioridade do humor. 

 

Mal Entendido – originário do teatro de erros, o mal entendido é uma ilimitada fonte de 

humor. Pode se assentar em diferentes acepções de uma palavra ou em distintas compreensões 

de um contexto. Clássico do humor pode ser encontrado em filmes, peças, piadas e na 

publicidade. 

 

Literalidade – joga com a apreensão ao pé da letra de determinada expressão. Enquanto a 

imensa maioria dos falantes compreende as metáforas, metonímias, exageros ou analogias 

expressas em expressões da língua o humor de literalidade alimenta-se de compreensões 

literais das expressões para fazer rir. 

 



 

Trocadilho – o chamado “primo pobre” do humor é, muitas vezes considerado como a pior ou 

a menos inteligente forma de humor. Usualmente trabalha com variações do sentido de um 

termo ou com variações fonéticas de sua elocução. É importante ressaltar que há trocadilhos 

que carregam inteligência e habilidade em seu humor. Quando associados à ambiguidade e a 

definição, podem fazer humor de qualidade. 

 

Resposta rápida – nesse caso, o maior aliado do humor é a agilidade mental que devolve uma 

agressão com outra mais fina, precisa e letal. Em geral alimenta-se da ironia e do sarcasmo 

para construir suas afirmações divertidas de tão maldosas. 

 

Ridículo – como o próprio nome indica, o humor extraído dessa técnica é baseado no ridículo, 

seja do personagem, da situação ou do diálogo. Em publicidade essa técnica tende a ser cada 

vez menos usada pois vivemos uma época de controle social, na qual ridicularizar outrem é 

cada vez mais mal visto. 

 

Sarcasmo – do grego o sentido de sarcasmo é o de queimar na pele. O humor assentado no 

sarcasmo é, portanto, extremamente doloroso para quem sofre sarcasmo mas pode ser 

divertido para quem assiste. Muito comum é a associação sinonímica entre ironia e sarcasmo. 

Em comum, apenas do fato de ambos agirem para uma plateia. A diferença fundamental é que 

na ironia o interlocutor não percebe que é vítima, no sarcasmo ele sabe e sofre com isso. 

 

Sátira – próximo do humor de ironia e sarcasmo, o que define a sátira é a crítica social. Na 

maioria dos casos é considerado satírico o texto que provoca a hierarquia, o poder ou o status 

quo. 

 

Dentro da categoria nomeada Lógica, Berger lista as seguintes técnicas humorísticas: 

 

Absurdo – bem explorada pela teoria das incongruência, o absurdo se assenta na 

impossibilidade literal do que é dito ou feito. O humor nasce da impropriedade da proposição. 

Acidente – nesse modo, o fazer rir está no erro, no engano, no acidente ao falar ou fazer algo. 

Há, naturalmente intersecção com o ridículo. 

 



 

Analogia – esta grande porta da criação publicitária é fonte das mais variadas associações por 

sentido, imagem ou operação entre dois diferentes campos. A analogia como técnica criativa 

tem seu viés no humor sempre que associa duas coisas impensáveis.  

Catálogo – nesse modo de fazer rir o autor defende que o humor nasce da incongruência, de 

nomes engraçados ou da sequencia de fatos listados pelo falante. Dificilmente esse modelo 

será utilizado na publicidade dada a escassez de tempo própria das mensagens publicitárias. 

 

Coincidência – humor que nasce do inesperado ocorrido sem previsão dos envolvidos. 

 

Desapontamento – humor baseado na reversão de expectativa, no choque que alguém vive ao 

ser confrontado com uma realidade distinta daquela que imaginara. 

 

Ignorância – filha predileta da teoria da superioridade, a ignorância faz rir a partir da falta de 

conhecimento de outrem sobre aquilo que é dado como senso comum. 

 

Engano – irmã do desapontamento o engano, fonte das comédias de erros, o engano se assenta 

na falta de atenção, erro de julgamento ou na ignorância para fazer rir. 

 

Repetição – técnica de humor amplamente utilizada, na maioria dos casos na comparação de 

antes e depois, mas não se restringindo a ela. A repetição é um mecanismo das piadas em 

looping do bordão e de variadas formas de humor. 

 

Reversão – das mais comuns técnicas de humor, a reversão é a inversão de expectativas, a 

fonte dos desfechos inesperados que geram o riso. 

 

Rigidez – ao contrário da reversão a rigidez explora a incapacidade de adaptar-se do 

personagem diante das mudanças da vida. 

 

Variação sobre tema – típico recurso humorístico a variação sobre tema é própria da 

apresentação de um mesmo fato sob diferentes pontos de vista. Muito utilizado nas piadas em 

looping, essa técnica humorística se associa amiúde com o ridículo, o exagero e a repetição. 

 

Das técnicas humorísticas ligadas à identidade o autor propõe: 



 

 

Antes e depois – clássico comparativo cujos resultados podem fazer rir. 

Burlesco – típico do humor de incongruência esse modo de fazer rir ocorre quando pessoas, 

ações ou outros fatos são incongruentes. Ocorre com frequência em humor de sátira, paródia e 

caricatura. 

 

Caricatura – exagero de uma característica de uma pessoa, comparação e contraste. 

 

Excentricidade – humor derivado da distinção entre o que é entendido como normal ou 

aceitável e o que não é. 

 

Constrangimento – humor extraído do constrangimento é uma variação do humor de 

superioridade, ele se materializa quando vemos o outro se confundir com algo que nós não 

nos confundiríamos. 

 

Exposição – resultado do “desmascaramento” de alguma pessoa ou personagem. Quebra de 

expectativa. 

 

Grotesco – Resultado da comparação entre o que é considerado normal e o que é visto como 

inferior, chocante, grotesco.  

 

Imitação – fonte de infinitas cenas de humor a imitação é irmã do exagero, do ridículo, da 

sátira e mesmo do incongruente. 

 

Representação – variação da imitação ocorre quando um personagem “rouba” uma 

característica de outra. 

 

Mimica – parte do grupo acima, exposto a mímica retira o humor da imitação dos trejeitos do 

outro. 

 

Paródia – humor resultante da distorção de um texto-fonte na qual características que são 

naturais no original tornam-se incongruentes na versão transformada. 

 



 

Escala – humor resultante da alteração do escala de um fato ou objeto. 

Estereótipo – técnica que lança luz sobre comportamento típicos demonstrando o ridículo 

existente ali. 

 

Desmascarar – revelar o oculto, comum nas técnicas de mimica imitação ou representação. A 

diferença, segundo o autor é que no desmascaramento a cena leva à humilhação ou ao 

embaraço. 

 

Finalmente, entre as técnicas de Ação são listadas: 

 

Perseguição – quanto mais exagerada, inesperada mais humorada a perseguição. De Papa-

léguas a Tom e Jerry vimos o humor de perseguição ser explorado infinitas vezes. 

 

Pastelão – humor próximo ao grotesco, mas nesse caso o foco está no ato, na torta na cara, no 

escorregão na casca de banana. 

 

Velocidade – não é um tema essencialmente engraçado, mas pode tornar-se ao se associar a 

perseguições ou a velocidades extremas. 

 

Tempo – como na técnica acima, o tempo não é naturalmente engraçado, a graça se dá ao 

distorcê-lo.  

 

LEVANTAMENTO DE PUBLICIDADE HUMORÍSTICA  

Feito esse breve detalhamento de cada uma das técnicas humorísticas nosso intuito é 

verificar sua existência no universo da publicidade. Para tanto utilizaremos alunos de 

publicidade pertencentes ao grupo Pario de pesquisa, certificado pelo CNPq, lastreado na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, para coletar e categorizar peças publicitárias das mais 

frequentes categorias de produtos e serviços. Os objetivos desse levantamento são: a) verificar 

se a publicidade se utiliza de todas as técnicas de humor existentes – dentre as listadas por 

Berger e; b) obter uma tabela que demonstre a frequência com que cada técnica humorística é 

utilizada dividida por categoria e por mídia. Por se tratar de um levantamento de amplo 

espectro, os resultados deverão ser disponibilizados no segundo semestre de 2017. 
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