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Uma personalidade no mínimo curiosa 
e instigante. Psicanalista, humorista, 
argentino e de origem judaica Este é 
Marcelo Daniel Rudaeff. Nascido em 

Buenos Aires, em 12 de outubro de 1956, Rudy, 
como é mais conhecido, transita com bom humor e, 
ao mesmo tempo, seriedade (aspectos para ele não 
antagônicos) entre os ensinamentos adquiridos na 
Psicanálise, profissão responsável por sua formação 
acadêmica e abandonada em 1988, e a atividade de 
humorista, ofício que abraçou com vocação, e que, 
confessa, dita a maneira dele observar a vida 
Autor de mais de 40 livros de humor, entre os quais 
alguns dedicados à Psicanálise, como ferramenta 
para observar o perfil do ser humano, Rudy está 
lançando no Brasil Buffet Freud, obra de humor sobre 
a Psicanálise, que fala de um grupo de profissionais 
que busca o texto definitivo, que revolucionará 
para sempre a Ciência da Psicologia Na verdade, o 
autor admite que não há definições quando se fala 
sobre este tema E cita Lacan, reafirmando que toda 
certeza é um delírio. 

Rudy se mostra tranquilo ao abordar um assunto 
que muitos acreditam ser delicado: a utilização do 
humor em temas relacionados à Psicanálise. "Sério 
é o contrário de solene, que me parece ridículo. 
Rir-se de algo é considerar o fato sério, mas não 
solene." E compara: "Somos educados para que nos 

acostumemos às convenções, a ver como normais 
coisas que, vistas por uma criança, um artista, um 
marciano, um psicanalista, um humorista, soam 
absurdas. O psicanalista assim como o humorista 
escuta vê, percebe de outra maneira, fora das 
convenções, mas, sabendo que estas existem, dá 
risada delas". 
O humorista argentino observa mais coincidências 
entre as duas atividades, embora pareçam 
absolutamente distintas: "Ambas se assemelham ao 
escultor. Podemos dizer que um escultor, mais do 
que agregar algo à pedra retira dela Descobre, com 
sua ferramenta a escultura que estava oculta (no 
inconsciente?) da pedra Os psicanalistas descobrem o 
que está reprimido no inconsciente de seus pacientes. 
Nós, os humoristas, descobrimos o absurdo que está 
escondido no cotidiano aparentemente real". 
O humor de Rudy gira em torno das situações 
paradoxais e complexas que se sucedem na vida 
cotidiana da Psicanálise, do humor judeu (sua 
grande influência) e da política Acredita que o 
humor pode ser um mecanismo para conviver e 
superar as tragédias individuais e coletivas, como 
uma catarse. "Meu querido amigo Eliahu Toker 
desenvolveu, certa vez, um trabalho sobre o humor 
nos campos de concentração, no qual fez uma 
compilação das piadas que os prisioneiros faziam, 
como forma de sobreviver ao nazismo." 

Roberta de Medeiros é jornalista e colabora nesta publicação. 
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EXISTE ALGUMA RELAÇÃO ENTRE PSICO

LOGIA E HUMOR? QUAL É? 

M A R C E L O D A N I E L R U D A E F F - A Psi

cologia, em si, eu não sei, pois não 
sou psicólogo. Se nos referirmos à 
Psicanálise, disciplina pela qual te
nho uma longa trajetória (mais como 
paciente do que como analista), pos
so dizer que os psicanalistas e os hu
moristas trabalham com um material 
semelhante. Freud afirmou que as 
piadas são uma das maneiras, junto 
com os sonhos e as frustrações, que 
o inconsciente tem de expandir. No 
entanto, a forma de trabalhar tam
bém se parece. E ambas se asseme
lham ao escultor. Podemos dizer que 
um escultor, mais do que agregar 
algo à pedra, retira dela. Descobre, 
com sua ferramenta, a escultura que 
estava oculta (no inconsciente?) da 
pedra. Os psicanalistas descobrem o 
que está reprimido no inconsciente 
de seus pacientes. Nós, os humoris
tas, descobrimos o absurdo que está 
escondido no cotidiano aparente
mente real. Somos educados para 
que nos acostumemos às conven
ções, a ver como normais coisas que, 
vistas por uma criança, um artista, 

um marciano, um psicanalista, um 
humorista, soam absurdas. O psica
nalista, assim como o humorista, es
cuta, vê, percebe de outra maneira, 
fora das convenções, mas, sabendo 
que estas existem, dá risada delas. 

ALGUMAS LINHAS DA PSICANÁLISE APON

TAM PARA A DIREÇÃO DE QUE O BOM 

HUMOR FAZ BEM PARA A SAÚDE MENTAL. 

VOCÊ CONCORDA COM ESSA AFIRMAÇÃO? 

R U D Y - Eu não afirmaria e tampou
co negaria. Diria que a mim, pessoal
mente, o humor, mas não o chamado 
bom humor e, sim, o sentido do hu
mor, me fez e me faz muito bem, ou 
seja, é especialmente bom para mi
nha saúde mental. Para generalizar, 
diria que qualquer coisa que alguém 
faça para colocar em dúvida as cer

tezas é bom para a saúde mental, e o 
humor é uma delas. Ou seja, suponho 
que se alguém pode, por intermédio 
do humor, retirar a dramaticidade de 
sua vida e rir do que se passa, deve 
conseguir benefícios para sua saúde. 
Mas, insisto, não é o bom humor e, 
sim, o sentido do humor. 

EM CONTRAPARTIDA, VOCÊ ACREDITA QUE 

A PESSOA QUE NÃO TEM BOM HUMOR SEN

TE MAIS DIFICULDADES EM SE RELACIO

NAR COM OS OUTROS E CONSIGO MESMA? 

R U D Y - Tenho certa dificuldade em 
entender o que é bom humor. Caso 
se trate dessas pessoas que estão sem
pre rindo, mesmo que se sintam mal, 
acredito que isso não serve para nada. 
Agora, se for o caso do sentido do 
humor, ou seja, que vai mais além da 
superfície, que realmente faz com que 
se consiga rir das situações as quais 
passamos, creio que sim. As pessoas 
que não têm isso e que são solenes 
(mesmo que fiquem sorrindo) se re
lacionam apenas superficialmente. 
Em contrapartida, as pessoas que são 
capazes de rir, seriamente, de seus 
próprios dramas vivenciam relações 
mais profundas e, em minha opinião, 
melhores com as outras pessoas. 

UM DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DO MUN

DO MODERNO É A TENDÊNCIA À DEPRES

SÃO. O HUMOR PODE SER UM ALIADO NO 

TRATAMENTO DESSA DOENÇA? 

R U D Y - Não sei. Acredito que há 
pessoas depressivas com muito sen
tido de humor. E também creio que 
uma piada bem colocada pode fazer 
um deprimido deixar esse estado. 
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Contudo, não diria que é possível 
usar uma piada como tratamento, de 
nenhuma maneira. No meu modo de 
ver, o humor, como qualquer arte, é 
algo que expressa uma manifestação 
que deve ser desfrutada por quem 
o recebe, mas não gosto de pensar 
que deva ser usado prioritariamen
te para estes casos. Não imagino um 
psiquiatra receitando a um paciente: 
"Tome uma piada a cada seis horas", 
mesmo estando certo de que é mais 
barato e menos prejudicial do que 
qualquer antidepressivo. 

SUA FORMAÇÃO PSICANALÍTICA INFLUENCIA 

NO OFÍCIO DE HUMORISTA? E POR QUE VOCÊ 

RESOLVEU ABANDONAR A PSICANÁLISE? 

Ru DY - Eu poderia dizer a você que 
minha formação de humorista po
tencializou meu ofício de psicanalis
ta, quando o exercia. A verdade é que 
me parece que tudo isso está junto e 
me custaria separar esses aspectos. 
Também meus anos como paciente 
de divã são fundamentais na minha 
atividade de humorista, mas existem 
ótimos humoristas que jamais pisa
ram em um consultório de Psicaná
lise. Em relação à outra questão, não 
abandonei a prática da Psicanálise, 
continuo exercendo como paciente 
e como humorista (escrevo sobre 
esse tema). Agora, se me perguntar 
por que deixei de ser psicanalista, 
respondo que foi porque me sentia 
um humorista atendendo pacientes. 

O HUMORISTA NASCE FEITO OU SE TRANS

FORMA AOS POUCOS, DE ACORDO COM SUAS 

VIVÊNCIAS, NO SEU CASO COMO PSICANALISTA? 

Ru DY - Nasce e se faz. Ou melhor, 
não se nasce sendo humorista, de 
nenhuma maneira, mas me ocorre 
que, desde muito pequeno, é possível 
desenvolver uma forma particular 
de perceber o mundo, uma manei
ra parecida como a que ocorre com 
as crianças - e todos nascemos pe
quenos, não? -. Talvez o humorista, 
como tantos outros artistas, nunca 

deixe de ser criança em algum canti
nho de sua mente. E essa criança, as
sociada ao adulto que se transforma, 
dá lugar ao humorista. 

PARA SER UM BOM HUMORISTA É NECES

SÁRIO SABER RIR DE SI MESMO, OU SEJA, 

NÃO SE LEVAR MUITO A SÉRIO? 

R U D Y - Sim! Se alguém não conse
gue rir de si mesmo, não vai conse
guir que os outros riam dele, pois as 
pessoas não vão acreditar nele e vai 
parecer um mau humorista. Além 
disso, o rir de si mesmo tem de ser 
sincero, tem de ser verdadeiro. Se a 
pessoa ri de si mesmo, mas não se 
nota que é uma atitude séria, não vai 
ser um bom humorista, simplesmen
te vai enganar os outros. 

VOCÊ JÁ DISSE QUE o HUMORISTA TEM 

UM OLHAR PARA DETECTAR O ABSURDO. O 

QUE QUIS DIZER COM ISSO? E S S E OLHAR 

FAZ DE VOCÊ SEMPRE UM HUMORISTA, 24 

HORAS POR DIA, E É PARTE DE SUA VIDA 

PESSOAL? 

R U D Y - É parte de minha vida pesso
al, sim, mas procuro não estar todo 
o tempo dizendo ou detectando o 
absurdo das pessoas, porque seria 
insuportável para os outros e para 
mim mesmo. No entanto, caso eu 
esteja em algum lugar e perceba algo 
que pode se tornar inspiração para 
uma boa piada, anoto e trabalho de
pois em cima desse fato. Fora isso, 
não ajo desta maneira 24 horas no 
meu dia, porque nós, os humoristas, 
t ambém dormimos, comemos, assis-
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timos televisão, temos relações se
xuais, nos psicanalisamos, vamos ao 
cinema e tudo isso junto e ao mesmo 
tempo, como qualquer pessoa. 

VOCÊ TAMBÉM AFIRMOU, CERTA VEZ, QUE 

A FORMA DE PENSAR DO HUMORISTA É, DE 

ALGUMA MANEIRA, DIFERENTE DA DE UM 

ESCRITOR CONVENCIONAL. O QUE HÁ DE 

DIFERENTE NA MENTE DO HUMORISTA QUE 

MOSTRE ESTA DISTINÇÃO? 

Ru DY - Na verdade, não sei. O que 
me ocorre agora é que o que para 
muitos é normal e desejável, para um 
humorista pode ser absurdo. Custo a 
entender, por exemplo, como exis
tem pessoas que dirigem seu auto
móvel em cidades repletas de outros 
automóveis; como há gente que se dá 
tão mal com seu marido (ou mulher) 
e não se separa, continua nessa rela
ção; como há pessoas que compram 
produtos de uma determinada mar-

ca, somente porque alguém famoso 
recomendou na televisão. Eu pode
ria fazer muitas piadas sobre esses 
temas. No entanto, para muita gente 
isso é normal. 

S E U LIVRO MAIS RECENTE, BUFFET FREUD, 

É DEFINIDO NAS APRESENTAÇÕES COMO 

"UM LIVRO DE HUMOR SOBRE PSICANÁLI

SE, QUE FALA DO MOVIMENTO DO MESMO 

NOME, UM GRUPO DE PSICÓLOGOS COOR

DENADOS PELO PROFESSOR DOUTOR KARL 

PSIQUEMBAUM, EM BUSCA DO TEXTO DE

FINITIVO, QUE REVOLUCIONARÁ PARA SEM

PRE A CIÊNCIA DA PSICOLOGIA". CONTE 

UM POUCO MAIS SOBRE COMO SE DÁ A 

HISTÓRIA? 

R U D Y - Buffet Freud é um grupo fictí
cio de psicanalistas (não psicólogos, 
ao menos na Argentina são coisas 
muito diferentes, uma vez que há psi
cólogos gestálticos, cognitivos, sistê
micos etc. que não são psicanalistas), 
que inventei em 1986. O primeiro 
deles foi Karl Psiquembaum e, por 
ser o primeiro, ganhou o direito de 
comandar os demais. Surgiu durante 
a gestação de minha ex-mulher (que 
naquele momento não era ex), que 
deu origem ao nascimento de meu 
filho Nicolás. Ela precisava fazer re
pouso e eu a acompanhava. Portanto, 
escrevia, escrevia e escrevia. Quando 
meu filho nasceu, Buffet Freud já t i 
nha quase o primeiro livro pronto. 
Na verdade, o grupo não busca um 
texto definitivo, simplesmente por
que não há, se acreditarmos em La-
can, quando diz que toda a certeza é 
um delírio. Mas durante o caminho 
podemos rir muito. 

O PROFESSOR DOUTOR KARL Ps iQUEM-

BAUM É SEU ALTER EGO OU TEM INSPI

RAÇÃO EM VOCÊ, QUANDO EXERCIA A PSI

CANÁLISE? 

R U D Y - Sim, é um pouco meu alter 
ego, mas não é inspirado em mim, mas 
na forma de escrever dos psicanalistas 
antigos, do tempo de Freud, que eram 
muito mais solenes do que os profis
sionais atuais. Devo dizer, ainda, que 
os outros integrantes do grupo tam
bém são meus alter egos, o que com
prova que tenho muitos a alimentar. 

É POSSÍVEL FAZER HUMOR SOBRE UM AS

SUNTO TÃO SÉRIO COMO A PSICANÁLISE? 

R U D Y - Totalmente. Para mim, sé
rio é o contrár io de solene, que me 
parece ridículo. Rir de algo é con
siderar o fato sério (mas não sole
ne). É dizer que isto me importa, me 
comove, me interessa. Por isso, faço 
piadas sobre esse tema. N ã o me in 
teressa fazer - e tampouco ler o que 
os outros escrevem - humor sobre 
as coisas que não interessam de ver
dade a quem faz humor. 

OUTRO DE SEUS LIVROS É HISTORIAS DEL 

SIGLO XX (HISTÓRIAS DO SÉCULO XX), PA

RAFRASEANDO o FAMOSO HISTORIA DEL 

SIGLO XX (HISTÓRIA DO SÉCULO XX), DO 

PENSADOR E R I C HOBSBAWN, CONHECIDO 

HISTORIADOR MARXISTA. HÁ ALGUMA SE

MELHANÇA NAS IDEIAS OU VOCÊ FAZ R E F E 

RÊNCIA APENAS AO NOME DO LIVRO? 

R U D Y - Fiz uma referência ao nome 
do livro, até porque eu o l i . Contudo, 
como diz a velha piada, meu marxis
mo tem mais a ver com Groucho do 
que com Karl. 
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VOCÊ JÁ ESCREVEU MAIS DE 40 

LIVROS. TODOS SÃO DE HUMOR, 

TENDO COMO PANO DE FUNDO A 

PSICANÁLISE? E COMO VOCÊ R E 

AGE PSICOLOGICAMENTE QUAN

DO PERCEBE QUE A CRÍTICA 

CONSIDERA O HUMOR UM GÊNE

RO MENOR DA LITERATURA? 

R U D Y - Todos os meus livros 
são de humor. Há uns seis 
em que a Psicanálise é o tema 
principal. Todos fui em quem 
escreveu e mesmo que alguns 
sejam a respeito de história, 
política ou contos de ficção 
e não abordem a Psicanáli
se, não deixam de refletir a 
pessoa que escreveu. Quero 
dizer, as perguntas que me 
faço, as ideias que surgem na 
minha cabeça e minha forma 
de escrever, de pensar, de 
perceber têm relação com o 
que sou, enquanto paciente 
de divã, porque nasci na se
gunda metade do século XX e estou v i 
vendo na primeira do século XXI . T ê m 
relação, também, com o fato de que 
sou argentino, portenho, judeu não 
praticante, leitor, cinéfilo, humorista... 
Como reajo ao fato da crítica consi
derar o humor um gênero menor da 
literatura? Bom, estamos em igualdade 
de condições, pois eu não compro os 
livros que os críticos recomendam. O 
que me encanta é passear pela livrarias 
e escolher as obras que gosto. Por isso, 
não me preocupa a crítica. 

A TRAGÉDIA PESSOAL E COLETIVA É UMA 

FONTE INESGOTÁVEL DE HUMOR? O SER 

HUMANO UTILIZA O HUMOR PARA, DE 

ALGUMA FORMA, EXORCIZAR OS EFEITOS 

CAUSADOS PELAS TRAGÉDIAS DA VIDA CO

TIDIANA, COMO UMA CATARSE? 

R U D Y - Às vezes, sim. Meu querido 
amigo Eliahu Toker, com quem tra
balhei durante 20 anos, o que rendeu 
nove livros, desenvolveu, certa vez, 
um trabalho sobre o humor nos cam
pos de concentração, onde fez uma 

compilação das piadas que os prisio
neiros faziam, como forma de sobre
viver ao nazismo. Um dos livros que 
fiz com ele se chama Odiar es perte-
necer (Odiar épertencer), que acaba de 
ser reeditado na Argentina e é inédito 
no Brasil. Esse e outros mais nós fize
mos reutilizando material de resistên
cia em momentos difíceis. 

HÁ UM CONCEITO ESTABELE

CIDO, QUANDO SE FALA EM 

HUMOR, DE QUE É MAIS FÁCIL 

FAZER CHORAR DO QUE FAZER 

RIR? SE FOR VERDADE, É CORRE

TO DIZER QUE O SER HUMANO 

É MAIS TRISTE DO QUE ALEGRE, 

POIS SUA TENDÊNCIA MAIOR É 

DE CHORAR? 

R U D Y - Pode ser que seja 
mais fácil fazer chorar do 
que rir. Não tenho certeza, 
pois não trato de fazer nin
guém chorar, a não ser que 
seja de rir. No entanto, o 
humor não está tão ligado à 
alegria. Diria que tem pouco 
a ver, pois tem gente que faz 
piadas com temas que fa
zem chorar. Em contrapar
tida, o que dá alegria será 
desfrutado diretamente, não 
precisa de piadas. A verdade 
é que não sei se fazer chorar 
é mais fácil, mas, para mim, 

fazer rir é muito mais prazeroso. 

EXISTEM MUITOS TIPOS DE HUMOR, COMO 

o INTELECTUAL, JUDEU, ESCRACHADO 

E T C ? É POSSÍVEL DIZER QUE CADA TIPO DE 

HUMOR É DIRIGIDO A UM TIPO DE PESSOA, 

COM DETERMINADO PERFIL PSICOLÓGICO? 

R U D Y - Não sei. Obviamente, cada 
um ri da piada que aborda o tema 
que sabe, que conhece, que o toca. 
Não sei se há sentido em fazer piadas 
de psicanalistas em países ou regiões 
onde não há psicanalistas. Todos es
tamos incluídos em alguns círculos e 
estamos fora de outros. 

O HUMOR JUDEU É CONSIDERADO UM 

DOS MAIS INTELIGENTES E CÁUSTICOS 

DO MUNDO, COM NOMES COMO SHOLEM 

ALEICHEM, WOODY A L L E N , JERRY LEWIS 

E GROUCHO MARX, PARA CITAR ALGUNS. 

VOCÊ SE CONSIDERA SEGUIDOR DESSA L I 

NHA QUASE GENÉTICA? E POR QUE O HU

MOR JUDEU É TÃO ELOGIADO, E L E TRAZ 

CONSIGO ASPECTOS CULTURAIS OU VIVÊN

CIAS DA TRAJETÓRIA DE SEU POVO? 
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R U D Y - Considero-me um seguidor 
dessa linha, com muito orgulho. No 
entanto, para mim, o humor judeu 
não tem a ver com o tema e, sim, 
com de quem vamos rir. Quero di
zer que o humor judeu pressupõe rir 
de si mesmo, de seu próprio drama, 
mais além do que o próprio tema. 
Por favor, não estou dizendo que nós 
judeus somos os únicos que rimos 
de nós mesmos. Isso não, de forma 
nenhuma, pois há muitos que tam
bém têm essa característica. O que 
eu digo é que se não se consegue rir 
de si mesmo, principalmente quando 
se fala da personalidade da famosa 
mãe judia, da Páscoa e de outros te
mas particulares, não se trata de hu
mor judeu. Acredito que esse tipo de 
humor, bastante famoso no mundo, 
é muito valorizado por isso mesmo, 
pela graça de se rir de si mesmo, o 

que dá uma profundidade e uma sin
ceridade únicas. 

EM CIMA DESSE ASSUNTO, O QUE ACHA 

DO POLITICAMENTE CORRETO NO HUMOR? 

MUITO SE PERGUNTA, QUAL É O LIMITE DO 

HUMOR? VOCÊ ACHA QUE O LIMITE ESTÁ 

NO BOM SENSO, COMO ALGUNS DEFINEM? 

MAS o BOM SENSO TAMBÉM É SUBJETIVO. 

COMO SE MEDE ISSO? 

R U D Y - Para mim, o humor não deve 
ter limites, mas os humoristas, sim. 
Quero dizer que o problema não é o 
tema e, sim, do que estou rindo, que é 
o que eu acho ridículo. Posso dar um 
exemplo: em uma piada que fala sobre 
uma disputa entre um fraco e um po
deroso, pode ser que o poderoso ria 
do fraco ou o fraco do poderoso. Eu 
prefiro quando o fraco ri do podero
so, quando a vítima de uma situação 
pode rir do algoz. E me parece que 

um limite razoável é não rir do outro 
por suas características físicas, étnicas 
e nem das tragédias pessoais. 

VAMOS FALAR UM POUCO SOBRE SUA TER

RA. BUENOS AIRES É CONHECIDA COMO A 

CAPITAL SUL-AMERICANA DA PSICANÁLISE, 

POR SEU GRANDE NÚMERO DE PROFISSIO

NAIS DO SETOR E, POR CONSEQUÊNCIA, DE 

ANALISADOS. VOCÊ SABE DIZER O MOTIVO? 

OS ARGENTINOS, MAIS ESPECIFICAMENTE 

OS PORTENHOS, PROCURAM SE AUTOCO-

NHECER MAIS DO QUE OS OUTROS? 

R U D Y - Suponho que a origem seja 
histórica, mas não sei se é a única. 
Acredito que alguns analistas espa
nhóis (Angel Gama, por exemplo) 
vieram para meu país no final da 
década de 30, para fugir da ditadura 
Franco, que não deixava lugar para 
psicanalistas, e fundaram a escola 
argentina. Se não me engano, outros 
dos fundadores foram Marie Langer 
e Mauricio Abadi, que vieram tam
bém de países europeus, onde o na
zismo e o fascismo davam as cartas 
(mesmo Freud teve de sair da In
glaterra em 1938). Assim começou. 
Não sei se o fato de termos inúmeros 
analistas necessariamente quer dizer 
que há quantidade semelhante de 
analisados. Acho que isso não é mui
to bom para os psicanalistas, embora 
seja bastante positivo para o humor, 
pois os analistas vivem como num 
círculo, em que se analisam, se for
mam, namoram, se casam e se divor
ciam entre eles. Eu, particularmente, 
prefiro relações mais saudáveis, onde 
há mais intercâmbio com o restante 
das pessoas. Não sei se nós, os por-
tenhos, queremos nos autoconhecer 
mais do que os outros. Mas suspeito 
que haja uma íntima relação entre 
a Psicanálise e o tango. Quero ter
minar agradecendo a entrevista. As 
perguntas me fizeram pensar e me 
diverti muito na medida em que ia 
respondendo (e os leitores já haviam 
se dado conta de que valorizo muito 
aquilo que me diverte). 
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Text Box
Fonte: Psique: Ciência & Vida, São Paulo, ano 7, n. 88, p. 8-14, abr. 2013. 




