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INTRODUÇÃO:  Ao abordarmos um tema tão amplo como o humor devemos tomar uma série de cuidados metodológicos. Do ponto de vista empírico, há muitos fenômenos que são categorizados pelas pessoas como sendo cômicos, e isto 

levanta o problema conceitual de investigar se haveria algo em comum entre todos esses fenômenos que poderia permitir a definição do conceito de humor. Entretanto, mesmo que jamais cheguemos à "essência" do humor, esse conceito tem 

uma história que pode e precisa ser investigada. 

O humor pode ser definido em oposição ao trágico, mas sabemos que isto não é suficiente. Há algo peculiar no humor que falta naquilo que seria o meramente não-trágico. A definição proposta por Joseph Addison, que veremos a seguir, 

constitui ao mesmo tempo uma tentativa notável de elaboração conceitual com uma observação psicológica aguda. Cumpre, então, destacarmos a distinção entre filosofia e psicologia que estaremos adotando nesta pesquisa de Iniciação 

Científica.  

Dado que nesta pesquisa estamos tratando de autores da tradição empirista britânica, em que esta distinção ainda não era adequadamente traçada, não temos como evitar uma constante mistura entre estes dois aspectos, a saber, o lógico-

conceitual da filosofia e o empírico-causal da psicologia. Como é sabido, esta distinção entre o lógico e o psicológico dependerá da intervenção de Kant, e a superação do empirismo pelo construtivismo terá que esperar por Piaget. 

Tendo assim esclarecido as bases analítico-conceituais para nosso estudo, tomamos como ponto de partida o conceito de espirituosidade (wit) de Joseph Addison. Segundo este autor, a espirituosidade se manifestava sobretudo pela capacidade de 

combinar com bom gosto a surpresa e o agrado. Para Addison, a espirituosidade podia ser um instrumento para auxiliar o esclarecimento racional da sociedade em acordo com a agenda das Luzes. O caráter inesperado da espirituosidade, 

contudo, contrasta com o hábito que Hume situaria no centro da nossa existência psicológica.  

Assim, no que diz respeito aos objetivos, a proposta inicial desta pesquisa de Iniciação Científica era a de estudar como funcionaria esta relação dinâmica entre hábito de um lado e da espirituosidade do outro lado. Acolhendo a sugestão de um 

avaliador, percorremos contudo também o caminho trilhado por Bergson. 

MÉTODO: Leitura e compilação. •Estudo referente à Hume, com ênfase no livro I – Do entendimento, buscando a acepção das Três regras gerais. •Estudo referente ao tema Humor nos autores Locke e Addison. Buscando acepções de juízo e 

categorias de humor, respectivamente. •Estudo das demais bibliografias de apoio buscando definições de humor, termos técnicos e métodos que constituem um discurso considerado humorístico. •Estudo da filosofia de Henri Bergson, com 

ênfase no livro: O riso, ensaio sobre a significação do cômico. 

TEXTO: O humor exige de seu receptor um conhecimento anterior empírico, pois para rir de um fato é necessário re/conhecer (rever, tornar a conhecer) o fato como parte de um valor humano comum a tal ponto que deixa de ser ameaçador e 

passa a ser banal, e pode-se, portanto, rir do ocorrido. Esse conhecimento que revisitamos é aquele que surge da observação de um padrão de causalidade que se repete e é incorporado em nossas atitudes, gerando em nós uma expectativa que nos 

impulsiona a continuar agindo da mesma maneira, esperando obter o mesmo resultado; isto é, produzido pelo hábito. E é ele que gera a expectativa de que os discursos humorísticos tenham o desdobramento que esperamos, para que se possa 

confirmar o padrão das ideias ligadas que já conhecemos. Mas, no humor os padrões não são reiterados e as expectativas são frustradas de maneira inesperada no exato momento em que a história nos conduz a outra resolução, nos tirando da 

linearidade do nosso pensamento. E para que essa surpresa termine em riso, além de romper com os raciocínios habituais, ela precisa nos apresentar uma nova resolução que compense a frustração e nos cause prazer. A presença desta nova 

resolução dá o caráter vivaz do humor, e quando proporciona prazer, causa o riso. 

RESULTADO: Nesta pesquisa de Iniciação Científica procuramos esclarecer o conceito de humor, focalizando num subtipo, a saber, a espirituosidade (esprit em francês, ou wit em inglês). A espirituosidade consiste numa habilidade social, 

muito apreciada no século XVII e XVIII, de entreter os interlocutores com observações divertidas, animando o convívio nas rodas de conversa. Partimos do conceito clássico de espirituosidade fornecido por Joseph Addison, segundo o qual ela 

consistiria na capacidade de surpreender e agradar por meio de analogias e símiles. A seguir, consideramos o conceito de hábito em Hume, dado que na medida em que o humor dependeria do inesperado, entraria em conflito com o hábito. Por 

fim, atendendo à sugestão de um parecerista do projeto inicial, seguimos o caminho que incluía o tratamento de Bergson à questão do humor, e fizemos isso por meio da memória mecânica, discutindo dois exemplos do cômico. Finalizamos com 

algumas reflexões sobre o potencial inovador que o humor pode ter ao desestabilizar nossos hábitos inconscientes, sendo o humor uma das maneira de desestabilizar a reiteração do hábito e difundir novas ideias. 

CONCLUSÕES:  
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