
Para comediantes, não há tabu no humor  
Roberto Kaz 
 
Marcelo Madureira, do "Casseta", diz haver exagero; para Hugo Possolo, dos Parlapatões, 
problema está na abordagem 
 
Atores e roteiristas se posicionam quanto à controvérsia deflagrada pelo quadro "Casa dos 
Autistas", da MTV 
 
No começo da semana passada, um quadro do "Comédia MTV", apresentado por Marcelo 
Adnet, causou celeuma entre parentes de pessoas com autismo. 
 
Na cena, de três minutos, cinco humoristas se faziam passar por participantes de uma suposta 
atração televisiva, a "Casa dos Autistas" (um trocadilho com o reality show "Casa dos 
Artistas"). 
 
Após ameaça de investigação do Ministério Público Federal, a MTV se retratou publicamente. 
Para Ana Ruiz, do Movimento Pró-Autista, o evento serviu para "mostrar a união do grupo". 
 
A partir desse fato, a Folha procurou atores, apresentadores e roteiristas que trabalham com 
humor para pensar se há, na área, um território sagrado, onde jamais se pode pisar. 
 
Marcelo Madureira, do "Casseta & Planeta", vê uma histeria social: "Quando criamos o jornal 
"Casseta Popular", nos anos 1970, fizemos uma lista de piadas sobre negros. Hoje não posso 
caçoar de aeromoça, garçom, enfermeira, porque há uma indústria do processo". 
 
Madureira diz já ter feito piada com autistas. "E isso que uma amiga minha tinha um filho 
autista. O problema do "Comédia MTV" não foi a piada, mas a duração. Esticaram demais. 
Perdeu a graça. E o limite do que pode ou não ser dito é a graça." 
 
TV PIRATA 
 
Quando integrava o "TV Pirata", nos anos 1980, o ator Ney Latorraca protagonizou uma cena 
icônica, em que se irritava com seu filho, vivido por Diogo Vilela, pela decisão dele de "se 
assumir negro". Um detalhe: ambos, no esquete, eram de fato negros. 
 
"Era um tipo de humor que só poderia existir naquela época", lembrou Latorraca. "O país havia 
ficado tanto tempo diminuído pela ditadura que, quando a liberdade explodiu, podia tudo. 
Havia um trauma da censura." 
 
Ele lamenta o fim da permissividade. "Hoje, acho pouco provável que houvesse espaço para 
uma Dercy Gonçalves (1907-2008) no país. Se você fala mal de uma árvore, todas as árvores 
se reúnem para reclamar. As pessoas estão mais atentas." "Não é o assunto que é o limite. É 
como você o aborda", disse Hugo Possolo, criador do grupo teatral Parlapatões. "O humorista 
pode fazer piada com autista, negro ou homossexual, dependendo da posição que tome." 
 
A posição, segundo ele, tem de ser contra o preconceito. "Temos, no nosso grupo, um anão, o 
Hélio Pottes, que fez um filme mostrando as dificuldades dele no metrô. Não havia humilhação. 
Era diferente do "Pedala Robinho" [quadro do "Pânico na TV" em que um anão era estapeado 
pelos apresentadores, sob gritos de "Pedala, Robinho!']". 
 
Miguel Falabella, criador dos programas "Sai de Baixo" e "Toma Lá Dá Cá", da Globo, acredita 
que é impossível haver humor sem mágoa. "A base do humor é o politicamente incorreto. Ao 
pé da letra, qualquer piada de gay ou de gordo pode ofender." 
 
Ele diz, citando seu personagem em "Sai de Baixo", que o segredo está na forma como a piada 
é conduzida: "O Caco Antibes vivia reclamando de pobre, só que de uma forma farsesca, que 
cabia no personagem. O tom influencia o fim da piada." 



Gregório Duvivier, integrante do conjunto humorístico Z.É. (Zenas Emprovisadas), concorda: 
"Acho ótima a piada de uma casa de autistas onde nada acontece. O problema foi a 
interpretação realista. Se o tom fosse jocoso, as pessoas entenderiam". 
Ele considera isso um problema: "O humor no Brasil é fraco. Tudo tem que ter um tom 
caricato, cinco oitavas acima do normal." 
 
"O humorista é um agente de saúde", diz Tas  
 
O humorista Marcelo Tas, apresentador do programa "CQC", da Band, diz que a comédia vive 
de apontar a fragilidade humana. "É assim, de Chaplin a Tiririca", ensina. Ele diz que não faria 
a piada com autistas, mas reclama do patrulhamento: "O humorista é um agente de saúde, no 
sentido de nos lembrar que somos precários, imperfeitos. Mas as pessoas querem viver em um 
mundo sem imperfeição".  
 
Folha - Tudo pode ser tratado com humor?  
 
Marcelo Tas - Tudo. No "CQC", costumamos dizer que o Marco Luque é especial. Quando isso 
acontece, ele fala: "Eu sou especial", como se tivesse um retardo mental. Recebemos e-mails 
de pais reclamando de preconceito, mas não é a única possibilidade de resposta. 
 
Qual é a outra? 
 
A outra é a da Sylvia Pires, uma fã que costuma comparecer à gravação do programa. Ela 
quase cai da cadeira de rodas, de tanto rir, quando o Luque faz essa piada. Algumas pessoas 
se sentem incluídas ao serem tratadas assim. 
 
Homossexualidade também pode render piadas? 
 
Pode. O Rafael Cortez sempre brinca com isso. E semanas atrás, dei um depoimento sobre o 
orgulho que tenho da minha filha homossexual. Sabe o que aconteceu? Recebi e-mails de 
movimentos gays me acusando de promoção às custas dela. Para mim, não há diferença entre 
um nazista e um homossexual que me ataca dessa forma. Ambos acham que a verdade sobre 
o assunto pertence apenas a eles. 
 
A que você atribui o crescimento dessa fiscalização? 
 
Às pessoas que querem se blindar da imperfeição, como quem lida com a injustiça social 
blindando o próprio carro. Isso é viver dentro de uma camisinha que te protege da realidade. E  
o problema é que, quando a realidade se impõe, as pessoas não sabem lidar com ela. 
 



 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 1 maio. 2011, Ilustrada, p. E4. 


