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Scott Weems , O humor, assim como a pornografia, é
notadamente difícil de definir. Você reconhece quando vê,
mas existe uma maneira de descobrir o que é realmente
engraçado – e por quê?
Nesse fascinante mundo investigativo da ciência do humor e
da risada, o neurocientista cognitivo Scott Weems desvenda o
que acontece no nosso cérebro quando damos risadas,
gargalhadas ou "choramos de rir". Enquanto estamos
acostumados a pensar no humor em termos de piadas ou da
precisão do tempo da brincadeira, em Ha! Scott Weems
propõe um novo modelo provocativo. Ele argumenta que o
humor surge de um conflito interno
no nosso cérebro e é parte de um desejo maior de
compreender o complexo mundo ao nosso redor. Ao mostrar
que a alegria que se obtém ao "entender" uma piada está
intimamente ligada ao prazer de resolver um problema
complicado, Weems explora por que a surpresa é um elemento tão importante ao humor, por que os
computadores são péssimos para reconhecer o que é engraçado e por que uma tragédia leva tanto
tempo para ser tornar uma "escada" cômica aceitável. Das piadas insultantes aos efeitos positivos da
risada no nosso sistema imunológico, Ha! revela por que o humor é tão idiossincrático e por que os
livros "passo a passo", sozinhos, jamais nos tornarão mais engraçados.
Repleto de pesquisas atuais, anedotas esclarecedoras e até algumas piadas, Ha! ergue as cortinas da
mais humana das qualidades. Da origem do humor no nosso cérebro aos circuitos de "comédia em
pé", este livro é uma deliciosa turnê sobre a grande importância do humor na nossa vida cotidiana.
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Faça o download ou leia online Há! A Ciência do Humor Scott Weems , The regular type of
help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because há! a ciência do humor are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your há! a ciência do humor so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
há! a ciência do humor are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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