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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO 

COMUNICAÇAO DE DEFESA DE TESE DE DOUTORADO 

Observados os dispositivos do art. 6º da DELIBERAÇÃO 001/76, será defendida no dia 26 de abril 

de 2021, às 10h 00min, em reunião realizada por meios de co- municação remota, a TESE DE 

DOUTORADO intitulada Anatomia do Cômico do(a) aluno(a) FELIPE RAMOS GALL, candidato(a) 

ao grau de Doutor em Filosofia. 

A Comissão Julgadora constituída pela DESIGNAÇÃO Nº 15955/03/2021 é formada pelos seguintes 

professores: 

 

No Nome Titulação Afiliação Obs. 

1 Luísa Severo Buarque de 
Holanda 

Doutor / UFRJ PUC-Rio Orientador e 
Presidente 

2 Fernando José de Santoro 
Moreira 

Doutor / UFRJ UFRJ  

3 Remo Mannarino Filho Doutor / PUC-Rio PUC-Rio  

4 Maria de Fátima Sousa e Silva Doutor / UC UC  

5 Nelson de Aguiar Menezes Neto Doutor / UFRJ UFRJ  

6 Edgar de Brito Lyra Netto Doutor / PUC-Rio PUC-Rio Suplente 

7 Francisco José Dias de Moraes Doutor / UFRJ UFRRJ Suplente 

RESUMO: 

Anatomia do Cômico é uma investigação filosófica acerca daquela experiência que nos é tão familiar, 

ao mesmo tempo em que nos é tão misteriosa, que é a percepção de algo cômico, algo que nos faz rir. 

Tendo como posição prévia o postulado de que não é possível formular uma definição conceitual 

exaustiva do cômico, buscou-se, ao invés disso, delimitar o seu horizonte em quatro aspectos possíveis, 

a saber: o moral, o retórico, o melancólico e o grotesco. Para tanto, partiu-se de uma análise dos 

corpora platônico e aristotélico, onde se investiga o modo como o cômico, a comédia e o riso foram 

tematizados nas obras destes autores, e de que maneira o problema do cômico dialoga com outras 

questões e se insere na organização de seus pensamentos. Ver-se-á, a partir dessas análises e das 

profundas intuições desses filósofos, que tanto a noção de senso comum, tal como elaborada nesta 

tese, quanto a estranha condição ontológica do ser humano, que vacila entre o espiritual e a 

animalidade, são as peças-chave para se pensar os diversos aspectos do cômico supramencionados. 
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