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RESUMO

O trabalho tem por objetivo investigar a relação entre mídia, humor e política ao longo da história brasileira iniciando-se na Imprensa Régia, 
criada em 1808 com a chegada da Família Real, até os presentes dias com o uso da internet. Além das questões históricas, a pesquisa busca ainda 
estabelecer características do humor brasileiro, entendendo seu foco e métodos de construção. Através do levantamento bibliográfico (CERVO; 
BERVIAN, 2002) de mais duzentas publicações variadas, a pesquisa constatou que o humor brasileiro segue as questões de mecanismo de 
combate do qual Bergson e Freud baseiam suas ideias. O humor brasileiro enraíza-se na opressão dos políticos e na capacidade do povo em não 
se rebelar diante das injustiças. Independente da mídia que o suporta, o humor brasileiro tece elaboradas críticas e suporta suas piadas na técnica 
da ironia. Da Imprensa Régia à República Velha, a charge mostra a realidade política brasileira baseada nas diferenças sociais. Jornais como "O 
Mosquito" frisam lideranças inaptas e extravagantes. A partir da Semana de Arte de 1922, outros meios juntam-se aos impressos na 
caracterização humorística. O rádio ganha força e figuras de destaque como Getúlio Vargas, alimentam a ironia com plena força. Paródias 
musicais levam a ascensão de artistas e obras completas são gravadas. A chegada da televisão, a partir da década de 50, coloca o humor na 
posição de destaque. Muitas vezes censurados pela ditadura que viria a seguir, o humor ganha força nos personagens que refletem a população 
de seu tempo. Programas de horário nobre são criados e gênios como Chico Anysio, até então desconhecidos, são mostrados. No cinema, a 
pornochanchada usa o humor como desvio de foco do governo, ao mesmo tempo em que populariza as produções nas periferias. O escracho 
ganha espaço e o escatológico passa a formato presente. A história do humor no Brasil além dos tempos reforça a capacidade do povo de rir de si 
mesmo diante das injustiças. Em contrapartida, a internet traz outra mudança, que coloca o humor no dia a dia, criado a partir das ideias de quem 
o usufrui e não apenas de um grupo criador. A charge continua como material rico, transformando o Brasil em um dos mais criativos do mundo 
no segmento. Mas, a chegada da internet traz a inovação do "meme" que dá poder ao cidadão comum de produzir humor. Essa ferramenta dá a 
capacidade de posicionar-se e usar o humor como bandeira nas mais variadas situações, especialmente políticas. O humor brasileiro passa de um 
traço cotidiano para protagonista e só tem a ganhar com isso.
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