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Programas culturais
a Sociedade brasileira de Psicanálise do rio
de Janeiro dispõe de uma programação cultural regular, aberta à população em geral, realizada em sua sede, no Humaitá. Entre os eventos da SbPrJ estão o Psicanálise e Cinema e
o Café Literário. organizado pelo psicanalista
luiz Fernando Gallego, o primeiro é uma ponte entre o pensamento psicanalítico e a sétima
arte. Todos os meses, a SbPrJ recebe convidados especiais para participar de um debate
logo após uma sessão cinematográfica. Já o
Café literário é um sarau que tem por objetivo
promover conversas sobre literatura e realizar
leituras de pequenos trechos de livros, contos,
poemas, crônicas ou textos dos próprios participantes. a SbPrJ produz ainda os programas
de rádio Escutar e Pensar, voltado para o público adulto, e o Perguntar e Pensar, em formato de dramaturgia, voltado para o público
infanto-juvenil. Veiculados na rádio MEC/aM,
os programas abordam assuntos e problemas
do dia a dia, estimulando a reﬂexão.
OnDE E QUAnDO

o Psicanálise e Cinema e o Café literário
acontecem na sede da SbPrJ, localizada na rua
Davi Campista, 80 – Humaitá. as reuniões do
Café literário são realizadas todas as segundas
sextas-feiras de cada mês, sempre às 17h e a entrada é gratuita. as sessões e debates do Psicanálise e Cinema também são mensais, em uma sexta,
com data divulgada previamente. neste caso é
cobrada uma taxa de manutenção de r$10.
Já os programas de rádio são veiculados pela
MEC/aM 800 kHZ uma vez por semana e possuem horários fixos. o Perguntar e Pensar é transmitido aos sábados, às 12h, e o Escutar e Pensar vai
ao ar às quartas-feiras, entre 10h45min e 11h.
informações: SBPRJ – Tel: (21) 2537-1333
ou www.sbprj.org.br
APOIO

Livraria Casa do
Psicólogo - All Books
Rua: Simão Álvares, 1020 - Vila
Madalena - São Paulo Cep 05417-020
Telefone/Fax: (11) 3034-3600
vendas@casadopsicologo.com.br

Rir é o melhor
remédio?
Como analisar o humor sob os pontos de vista do
senso comum e da Psicanálise e sua relação com
saúde psíquica, tristeza e postura diante da vida

M

ais do que uma questão de
comportamento, uma atitude perante a vida. Mais do
que fazer ou achar graça, brincar de
viver. E assim o humor se apresenta:
um sério caminho para a saúde psíquica e não como uma panaceia para
qualquer tristeza.
“ O humor pode ser definido como
um jogo de linguagem que provoca
uma reviravolta no sentido do discurso, uma observação que nos surpreende e se torna cômica por ser formulada”, afirma Aída Ungier, psicanalista
da Sociedade Brasileira de Psicanálise
do Rio de Janeiro (SBPRJ). Aída explica que é complexa a relação entre
psiquismo e humor e recorre ao ‘pai
da Psicanálise’ para apresentar os
paradigmas do tema. Já em 1905, no
trabalho “Os chistes e sua relação com
o inconsciente”, Freud considerava o
humor “uma das operações psíquicas
mais elevadas, um recurso para obter
prazer diante dos dolorosos embates
da vida e da trágica inevitabilidade da
morte”. Em 1927, no artigo intitulado
“O Humor”, Freud o descreve “como
uma criação para a qual o sujeito tira
partido da relação existente entre o

ego e o superego que, neste caso, se
apresentaria paradoxalmente afável”.
Ou seja, com humor podemos falar
de coisas sobre nós ou sobre os outros
que, em outras ocasiões, seriam censuráveis. Por exemplo, o sujeito que após
uma ressaca alcoólica diz que o problema foi a empada que estava com
um gosto esquisito. Com graça, pode
suportar a auto-censura e a censura
dos outros contra os excessos.
Quando Aída revela a relação entre
o ego e superego, ela aponta para uma
importante diferenciação entre as definições de humor para a Psicanálise e
para o senso comum, como esclarece
Décio Tenenbaum, membro efetivo
da SBPRJ. “No senso comum dizemos
que a pessoa ‘está de bem com a vida’,
não porque a vida só lhe sorri, mas
porque as dificuldades da vida não a
atingem com facilidade. Mas o senso
comum também confunde bom humor com fazer piadas, chistes, troça e
pilhéria. Para a Psicanálise, estes são
fenômenos diferentes, são atitudes defensivas, que sempre trazem algo de
agressivo. O humor não é uma defesa;
é uma atitude frente à vida que denota
a grandeza do eu”, detalha Décio.
ConTinUa na PÁGinA 3
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EDITORIAL
*Bernard Miodownik

Ferramenta
valiosa

DUAS
vISÕES

s

igmund Freud possuía um refinado senso de humor, como é fácil
constatar nas biografias publicadas
e na leitura de sua obra. Certamente foi
uma característica valiosa, que lhe permitiu atravessar momentos difíceis, como a
rejeição às suas ideias, as perdas dolorosas, as guerras, a doença, o exílio. Houve
um tempo em que os
psicanalistas eram
vistos e representados
no imaginário como
sujeitos sisudos, com
explicações para tudo
e sem nenhum senso
de humor. A bem da
verdade, alguns até
justificaram a fama.
Neste 50 Minutos
vocês verão, a partir de depoimentos
“O real senso de
de psicanalistas e de
humor reforça
profissionais de outras
a seriedade
áreas da cultura, que
do trabalho
o real senso de humor
psicanalítico”
reforça a seriedade do
trabalho psicanalítico.
A imagem do psicana*Bernard Miodownik é
lista hoje em dia é oupresidente da Sociedade
Brasileira de Psicanálise
tra, aparecendo como
do Rio de Janeiro
um ser mais ‘normal’,
com suas graças e
faltas de graça. A terapia psicanalítica nos
coloca sempre em contato com os próprios
limites. Ao mesmo tempo gera e desenvolve ‘ferramentas’ psíquicas que diminuem
o sofrimento causado pelos limites, assim
como auxilia a criação de novas formas de
satisfação com melhora na qualidade de
vida. O senso de humor é uma das muitas
ferramentas possíveis. Aproveite o seu 50
Minutos, caro leitor.
expediente
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Psicanálise com humor é séria?
Ego, prazer e
realidade
* Angela Barbosa Moura

“O humor é uma das mais
altas manifestações psíquicas”. Tal afirmativa aponta
para o interesse de Freud pelo
tema. Nos trabalhos de 1907 e
1927, ele descreve algumas de
suas ideias, diferenciando o
humor da piada e do cômico.
Confere ao humor um sentido
benigno e apaziguador frente
às situações críticas e penosas,
enquanto a piada e o cômico
trazem em suas essências um
conteúdo agressivo e sarcástico. Atuando como um meio
de defesa contra o sofrimento, o humor também é capaz
de reduzir a força do conflito
entre as instâncias psíquicas,
estabelecendo uma ponte entre o princípio do prazer e o
princípio de realidade. Através do nonsense, da incongruência, do inesperado, o humor

Humor é um
destino, uma
chance para a vida
* Haydée Côrtes Piña Rodrigues

Lendo Rosa Montero em
‘Instruções para salvar o
mundo’, encontro uma citação de Shlomit Levin, mãe de
Amoz Oz ,onde se lê: “Se já não
te restam lágrimas, não chora;
ri”. O riso ou um punhado de
humor pode ser a saída para
o que parecia sem solução. Se
ao humor é permitido manifestar-se, as adversidades da
vida serão administradas com
mais parcimônia, mitigando
a tristeza de forma salutar,
passando o humor a ocupar o
lugar de antídoto contra o desespero e a desesperança.
Mas o que a Psicanálise
tem a ver com isso? A Psicanálise diz respeito à elaboração
de experiências emocionais,

desarruma o já estabelecido
como ‘verdade’, desmascara
as ilusões, denuncia as contradições entre o ideal e o possível, humaniza a tirania das
perseguições. A severidade do
superego, nessas circunstâncias, passa a agir sobre o ego
de forma benigna, a exemplo
de um adulto que se coloca de
modo acolhedor frente à criança apavorada, contendo seus
medos, aplacando os efeitos
assustadores de suas fantasias
agressivas e destrutivas.
O respeito à dor e o genuíno sentimento de compaixão
do analista pelo paciente são
fundamentais para que seja
possível o uso do humor e, somente nessas condições pode
promover o relaxamento do
ego, criando um ambiente
que favoreça a maleabilidade
mental, o afrouxamento das
defesas e a relativização dos
conflitos.
*Psicanalista, SBPRJ

resultando na construção
de sentido; uma releitura de
vivências em sua dimensão
mais profunda e, muitas vezes, menos dizível. Trata-se de
um caminho criativo, um espaço vital e único que amplia
a capacidade de pensar do indivíduo, enriquecendo sua experiência e a interação entre o
mundo interno e externo.
Se desta tarefa fizer parte
um tanto de humor, preservando-se a função analítica,
este contribuirá para o sucesso da empreitada, pois o
humor joga de lado o mortífero/paralítico das tragédias,
reacende a vida e capacita o
sujeito a rir dele ou de outro.
O humor pode ser definido
como um elemento de resiliência, gerando potência, atividade onde antes se via apenas
o fim. O humor é um destino,
uma possibilidade, uma chance para a vida.
*Psicanalista, SBPRJ

Onde está a graça?
Para fazer rir, um filme precisa da cumplicidade do espectador, avaliam críticos de cinema

O

cinema mudo foi o
grande propulsor do
humor nas produções cinematográficas. Um
sinal eloquente do quanto
as fronteiras da comédia ultrapassam o puro e simples
universo das piadas. Gestos,
palavras, olhares, sintonia e
ritmo são elementos capazes
de arrancar a mais gostosa
das gargalhadas no escurinho do cinema, no admirável mundo das comédias. E
além dele, se pensarmos que
o humor e a graça perpassam
pelos mais variados gêneros
da filmografia mundial.
Para tentar entender o
que torna uma comédia
atraente e como Psicanálise
e humor no cinema estão
interligados, o ‘50 Minutos’
promoveu um bate-papo
entre dois críticos de cinema, Susana Schild, também
jornalista, e Luiz Fernando
Gallego, psicanalista da SBPRJ, idealizador do Psicanálise e Cinema (leia mais
na capa desta edição).
“O segredo da comédia
é justamente o inesperado,
porque o humor tem que
surpreender e as pessoas,

Camila Cruz

Susana Schild e Luiz Fernando Gallego: comédia e humor estão muito além da piada

tanto no cinema como no
teatro, se divertem com o
susto e com a surpresa”, reflete Susana Schild. Para ela,
melhor do que falar sobre o
que faz uma comédia boa e
atraente, é falar sobre a interação entre subjetividade
e a obra cinematográfica.
“O bom e o ruim são subjetivos. Aliás, digo que não
existe nada mais pessoal do
que o humor, pois são várias as maneiras de se fazer
humor e quem assiste a um
filme precisa se identificar
com o que está sendo exibi-

do. Por isso, o que é engraçado para mim, pode não
ser para você e vice-versa.
A sintonia é fundamental”,
completa.
Para Luiz Fernando Gallego, o distanciamento é o
ponto central: a graça faz
sentido porque o embaraço
acontece com o outro, com
o personagem, e não com o
espectador. “Ver a desgraça
do outro se torna engraçado, pelo fato de não ser com
você. O humor está completamente ligado à falha,
por isso conseguimos achar

graça quando, no cinema,
o sujeito faz tudo errado”,
afirma Gallego.
Na opinião de Susana, o
humor pode ser combinado
com qualquer gênero do cinema. Tem comédia ingênua,
dramática, romântica, assim
como humor negro, de violência, humor fino ou escrachado. “A graça das coisas
abre espaço à mistura com
qualquer gênero”, avalia.
Valendo-se de uma visão
psicanalítica, Gallego explica que a comédia nada mais
é do que a liberação de algo
reprimido. “A graça está em
desvalorizar ou desrespeitar
o que não se diz comumente no cotidiano e é dito sob a
forma de piada. Para Freud,
o efeito do humor está na
troca do que é desconfortável pela ironia ou mesmo
pelo deboche, o que leva,
no final das contas, ao riso.
Portanto, o humor funciona
como uma forma de triunfo
do ego sobre situações que
vem originalmente da ansiedade e com as quais se
brinca, quando há o recurso do humor”, analisa Luiz
Fernando Gallego.

O ser humano nasceu pra rir e pra chorar
Bom humor ajuda a superar dor e sofrimento mas não basta para se lidar bem com a vida
Continuação da capa – Madalena Calasans, também da
SBPRJ, concorda com a análise de Décio Tenenbaum.
“Para Freud, na dinâmica do
humor, o superego, na maioria das vezes visto como um
‘senhor severo’, adota uma
atitude protetora e condescendente na sua relação com
o ego, permitindo-lhe a produção de um pequeno prazer”, explica Madalena.
Afinal de contas, quem tem

bom humor é capaz de lidar
melhor com a vida? Para
Aída Ungier, “certamente”.
Baseando-se em Winnicott, a
analista explica que o humor
equipara-se ao “espaço do
brincar” e que “o brincar está
diretamente ligado à criatividade e à saúde psíquica”.
Madalena Calasans faz coro
com Aída. “Sim, este é o
verdadeiro significado da
palavra humor”, afirma, ressaltando que o “autêntico

humor é simples, direto e espontâneo”. E exatamente por
isto, não é uma fórmula a ser
aplicada indistintamente.
Décio Tenenbaum salienta:
“Não basta bom humor para
se lidar bem com a vida. Ele é
uma das maneiras de superar
a dor e o sofrimento. Através
do humor, a pessoa retira o
aspecto negativo, realça o
absurdo da situação e sai da
posição de vítima ”. Os três
psicanalistas concordam,

porém, que o riso e o choro
não têm relação direta com
o humor. “São reações emocionais a situações específicas, fazem parte da vida”, diz
Décio. “O ser humano nasceu
para rir e para chorar, porque
riso e choro não se excluem,
ao contrário, se completam e
fazem parte da natureza humana. Acredito que só quem
consegue chorar é capaz de
rir verdadeiramente”, frisa
Madalena Calasans.
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CLÁUDIO TORRES GONZAGA

Para rir dos próprios problemas

Idealizador do primeiro grupo de stand
up comedy do Brasil, Cláudio Torres Gonzaga nunca teve facilidade em imitar pessoas e, por isso mesmo, queria achar uma
maneira diferente de fazer comédia. Encontrou neste formato, que hoje se difunde cada vez mais Brasil afora, um lugar de
destaque. E foi além. Em 2005, resolveu
reunir em um mesmo grupo vários comediantes que já atuavam com stand up comedy, dando início à trajetória de sucesso
do espetáculo ‘Comédia em Pé’. Cláudio
é ator e diretor de teatro, tendo em seu
currículo vasta experiência como redator
de diversos programas humorísticos que
fizeram história na Tv brasileira, como a
‘Escolinha do Professor Raimundo’ e ‘Sai
de Baixo’ , além da peça ‘Enfim, Nós’. Atualmente, é redator do programa ‘Os Caras
de Pau’, na TV Globo.
Como o humor inﬂuencia sua vida?
Cláudio Torres Gonzaga - No Brasil,
as rodas de piadas eram muito comuns
e eu sempre gostei desse tipo de humor.
Hoje essas rodas acabaram, mas desde
criança tinha facilidade de contar e lembrar das piadas. O humor está presente
o tempo todo na minha vida, mas antes não achava que ele pudesse ser uma
profissão, pois sempre o vi como forma
de lazer. Hoje percebo que contar piadas é o que eu faço de melhor. Em 1996,
comecei a escrever para o humor. Iniciei no stand up comedy há apenas sete
anos e, como trabalho com isso, tudo
o que vejo no meu dia a dia penso em
como poderia usar nas apresentações.
O maior incentivo para começar com o
grupo foi perceber que havia uma verdadeira proliferação de vídeos na internet, blogs, ampliação das TVs fechadas,
sinalizando que este tipo de humor teria
bastante espaço para chegar até o público, influenciando o meu trabalho, além
da minha vida pessoal.

DiVUlGaÇÃo

CLÁUDiO TORRES GOnZAGA EM CEnA

Qualquer situação pode virar
piada?
Alguns acontecimentos podem ser piada porque não tem uma vítima específica
ou uma cara própria como, por exemplo, as
explosões de bueiros no Rio de Janeiro e os
tsunamis no Japão, e assim fica mais fácil
para se fazer a piada. Outras tragédias têm
uma pessoa especial envolvida, que possui
uma ligação emocional muito forte com o
público, o que acaba às vezes fazendo com
que a piada não dê certo, como é o caso da
morte de Ayrton Senna. Tudo depende de
quando se faz a piada e também da percepção do comediante diante dessas situações.
A emoção destrói um pouco a graça e vice
e versa, por isso que o sucesso da piada depende da ligação emocional que o público
tem com aquilo que é contado.

Livros Transformadores
Há meio século, a leitura do livro ‘Homem
Subterrâneo’, de Dostoievski, causou-me
um impacto, emoção
que acompanha o
efeito de uma obra de
arte da qual se diz: foi
transformadora. o impacto de revelarme como camadas e camadas da mente
se intercambiam e exercem, a partir de
secretos dinamismos, efeitos que marcam um ser. Há bem poucas semanas, a
leitura de O CEMITÉRIO DE pRAGA
de Umberto Eco, causou-me emoção

Alguns comediantes são sérios na
vida particular. Você é assim?
Quando estou com pessoas bastante
próximas, como as da minha família e
meus filhos, eu fico bem à vontade, conto
piadas e faço graça. Se for um ambiente
que não conheço direito quem está presente, aí eu fico mais fechado. Mas, por
ser comediante, eu percebo que as pessoas acabam criando uma grande expectativa para que o humorista já chegue no
ambiente sendo engraçado o tempo todo.
Alguns comediantes têm essa facilidade,
por ser uma característica pessoal, mas
não é uma regra que necessariamente se
aplica a todos.
Você acha que quem tem humor é
mais feliz? Pode ser uma saída para enfrentar os problemas?
Acho o humor fundamental. As pessoas que têm a capacidade de levar as
coisas com humor acabam tendo maior
facilidade para digerir os problemas
da vida. O ideal é que as pessoas riam
dos próprios problemas. Um exemplo
claro é quando conto piadas de gordo.
Os gordinhos na plateia talvez riam até
mais do que aqueles que são magros,
porque eles conseguem achar graça do
seu próprio problema, se identificando,
mas não levando para o lado ruim da
situação. Sem o humor, com certeza a
vida fica mais difícil.
Você tem alguma vivência com a
Psicanálise?
A Psicanálise está dentro da minha família, pois minha irmã é psicanalista e já
fiz, há mais de vinte anos, terapia de casal.
Foi em um momento específico e delicado
da vida, mas acredito que o tratamento
ajuda bastante.
Consulte o conteúdo completo do jornal ’50
Minutos’ no site www.sbprj.org.br/noticias

Febrapsi
semelhante. a descrição da ação destrutiva de alguém que sente o outro
como quem lhe objeta, e o que nesse
alguém ameaçado coloca-se em ação
para esvaziar o mundo desse objetador, é assustador e... fascinante. o livro
me fez experimentar uma expansão do
meu olhar sobre as pessoas, infelizmente carregado de desalento. o efeito
transformador é completado por algo
que em mim se opõe a esse desalento,
e a busca de recursos com os quais eu
possa a ele me opor.
Henrique Honigsztejn, psicanalista da SbPrJ

Por que é importante para a
Febrapsi patrocinar o programa de
rádio Perguntar e Pensar?
acredito que a Febrapsi patrocine o
programa Perguntar e Pensar porque
é uma das atribuições estatutárias
da Federação estimular o desenvolvimento da Psicanálise no brasil.
além do que, o programa Perguntar
e Pensar é a possibilidade de realizar
intercâmbios entre real, imaginário e
simbólico.
Leonardo Francischelli,
Ex-Presidente da Federação Brasileira de
Psicanálise

