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Este livro é dedicado aos profetas 
e alfaiates, rabinos e psicanalistas, 
mães judias e escritores, a todos 
aqueles, judeus ou não, que sorrindo 
filosoficamente diante da vida fazem 
humor judaico mesmo sem o saber.
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Introdução: O que é humor judaico

O que vem a ser humor judaico? Para começo de conversa, é 
o humor que é abertamente judeu em suas preocupações, 
tipos, definições, linguagem, valores ou símbolos. (Uma 

piada judaica, reza uma definição, é aquela que nenhum gói pode 
entender e que todos os judeus dizem já ter ouvido antes.) Mas nem 
todo humor judaico deriva de fontes judias, assim como nem todo 
humor criado por judeus é necessariamente judaico. O humor ju-
daico é demasiado rico e diversificado para ser descrito adequada-
mente por uma simples generalização. Os teólogos judeus costuma-
vam dizer que é mais fácil descrever Deus em termos do que Ele não 
é. O mesmo processo pode ser útil para a compreensão do humor 
judaico. Ele não é escapista, não é grosseiro, não é cruel; ao mesmo 
tempo, também não é polido ou gentil.

O humor judaico geralmente versa sobre temas como: a comida, 
a família, negócios, o antissemitismo, a riqueza e a pobreza, a saúde 
e a sobrevivência. Há nele uma fascinação pela lógica; mais precisa-
mente, pelo tênue limite que separa o racional do absurdo.

Na forma de comentário social ou religioso, o humor judaico 
pode ser sarcástico, queixoso, resignado, provocando não uma gar-
galhada, mas um sorriso melancólico, um aceno de cabeça, um sus-
piro. Reações diferentes das que experimentamos em cenas cômi-
cas, em que o riso deriva do infortúnio dos outros.
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O humor judaico tende a ser antiautoritário. Ele ridiculariza a 
grandiosidade e a autoindulgência, a hipocrisia, a pomposidade. 
Ele é fortemente democrático, enfatizando a dignidade e o valor do 
cidadão comum, satirizando figuras proeminentes da sociedade 
em geral e também do mundo judaico, como rabinos, cantores de 
sinagogas, sábios, intelectuais, professores, doutores, homens de 
negócios, filantropos. Ele recorre à familiaridade, à intimidade; e 
nesse sentido dá margem à ternura.

Um aspecto especial do humor judaico é a interação entre figu-
ras proeminentes e as pessoas simples e os inferiores, quando esses 
últimos frequentemente emergem triunfantes. O humor judaico 
lida tipicamente com o conflito entre as pessoas e a estrutura do 
poder, seja esse conflito o do indivíduo judeu em sua comunidade, 
o do judeu diante do mundo gentio ou da comunidade judaica em 
relação ao resto da humanidade.

O humor judaico zomba de todos — inclusive de Deus. Muitas 
vezes satiriza personalidades e instituições religiosas, assim como 
os rituais e os dogmas. Ao mesmo tempo afirma as práticas e as tra-
dições religiosas, buscando uma nova compreensão das diferenças 
entre o sagrado e o mundano.

O judeu ri. Mas ri do quê, e por quê? A análise do humor, em ge-
ral, que esboçamos acima, permite sugerir uma resposta. O judeu ri 
de si mesmo e dos outros judeus. Ao rir, o judeu indefeso diante da 
violência (o humor judeu nasce às vezes dentro do campo de con-
centração) afirma sua superioridade, seu próprio ego e seu direito 
a viver sem restrições. E seu riso é profundo porque nasce de uma 
percepção particularmente aguda do absurdo das limitações a ele 
impostas por entidades aparentemente dignas do maior respeito: o 
mundo não judaico e as figuras de proa da sua própria comunidade.

Por outro lado, a posição em que se coloca o que ri alicerça-se, no 
caso judaico, em elementos positivos do judaísmo, que permanece-
ram de certa forma imunes à crítica. Se o judeu luta com seu humor 
contra o ambiente hostil, contra a tradição congelada, contra a de-
fecção dos assimilacionistas, é porque tem em mente o modelo de 
uma sociedade em que tais pragas não existam mais. O humor não 
luta só contra, ele luta também por: por uma ética pessoal isenta dos 
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preceitos restritivos tradicionais, por uma sociedade mais justa e 
pela liberdade de cada qual ser como é sem temer a ação insidiosa do 
preconceito. Em todo o ceticismo, em toda a desconfiança, em todo o 
conhecimento da transitoriedade das coisas “importantes” aos olhos 
dos homens, ressoam no fundo das melhores piadas judaicas ecos 
proféticos e messiânicos, ainda que às vezes pálidos e secularizados.
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O sorriso da sabedoria

O humor judaico na Bíblia e no Talmud

Em Jewish Wit [O humor judaico], Theodor Reik (citando a si 
mesmo como exemplo) remete à Bíblia e ao Talmud a origem 
do humor judaico.

Essa opinião de Reik — destacado analista, discípulo e amigo 
de Freud — difere substancialmente da opinião de outros autores, 
como Salcia Landmann (Der jüdische Witz), para quem os textos 
bíblicos e talmúdicos seriam tudo, menos humorísticos. Provavel-
mente, e como sempre ocorre, a verdade está no meio: não resta dú-
vida de que o humor da Bíblia e do Talmud é diferente do humor ju-
daico da Europa nos últimos séculos: sua função é eminentemente 
didática. O objetivo principal, ainda que não o único, é ridicularizar 
o vício e a insensatez; algo inteiramente compreensível dentro das 
duras condições em que vivia o “povo eleito”, sempre enfrentando 
inimigos internos e externos. O escritor bíblico recorre para isso 
à ironia, ao sarcasmo, ao jogo de palavras. Exemplos desse humor 
podem ser encontrados em parábolas e em textos diversos, como 
nos Provérbios:

Anel de ouro em focinho de porco é a mulher  
formosa sem bom senso. (Pr 11,22)

Até o estulto, quando se cala, passa por sábio. (Pr 17,28)
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É também curioso notar que um dos três patriarcas (Isaac) tem 
um nome que evoca o riso. Quando Deus anunciou à idosa Sara que 
ela teria um filho, a reação dela foi exatamente esta, rir (litzchok; daí 
vem Itzchak, ou Isaac). E Caim dá início ao costume de responder a 
uma pergunta com outra pergunta quando retruca à interrogação 
de Deus: “Onde está teu irmão Abel?” com o “Acaso sou eu o guarda 
de meu irmão?”.

Cheia de ironia, e de passagens que poderiam ser consideradas 
cômicas, é também a história de Jonas. Deus o encarrega de profe-
tizar contra a cidade de Nínive. Em vez de cumprir a determinação 
divina ele foge, embarcando num navio. O Senhor então lança sobre 
a nau um terrível vendaval; enquanto a tripulação luta para salvar o 
barco, Jonas, no porão, dorme a sono solto. Um sorteio identifica-o 
como o culpado pela fúria dos elementos. Jonas é lançado ao mar; 
um enorme peixe engole-o, e só depois de muita reza é que o vomi-
ta em terra firme. A essa altura, Jonas já não ousa desobedecer; de 
modo que, quando Jeová de novo lhe ordena que vá a Nínive, ele o 
faz. Suas advertências assustam os ninivitas e todos se vestem de sa-
cos, colocando-os inclusive nos animais: sem dúvida, uma estranha 
e grotesca visão, com a qual Deus muda de ideia; já não castigará a 
cidade. O que deixa Jonas indignado: “Ah, Senhor, não era isto o que 
eu dizia, quando estava ainda em minha terra?”. Em outras palavras: 
“Por que me tiraste do meu sossego, se tuas ameaças não eram para 
valer?”. E com essas palavras retira-se da cidade, construindo uma 
cabana na periferia; de lá esperará pelos acontecimentos. A título de 
indenização, Deus faz crescer uma árvore que lhe dê sombra, com 
o que o profeta fica muito satisfeito; o calor ali deveria ser terrível. 
Deus, então, manda uma de suas pragas, que acaba com a árvore 
(realmente imprevisível o Senhor). Jonas acaba tendo uma insola-
ção. Cansado daquilo tudo, pede para morrer. Deus então explica 
que, se Jonas achava a árvore importante, muito mais importante 
deveria considerar a população de Nínive. Não se sabe se Jonas acei-
ta a explicação, porque a história termina aí — mas é duvidoso que 
ele tivesse forças para continuar uma carreira de profeta.
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Deus fez a criação e viu que era realmente uma 
beleza. Tudo funcionava. ficou tão satisfeito com 

sua obra-prima que julgou não poder reservar-se a sua 
contemplação. afinal de contas, não precisava daquilo 
para ver, dentro de si, sem sair de sua infinitude, as 
maravilhas que quisesse. Já que se dera o trabalho, 
o artista achou que deveria expor a sua criação 
aos olhos de alguém mais: um espectador, uma 
testemunha. Só assim ela se completaria, adquiriria 
um sentido específico, um fim. ora, é claro que este 
apreciador, para formar uma imagem, para “enxergar” 
o que fora realizado, precisaria dispor de atributos 
que só o criador tinha até então. Por isso Deus disse: 
“façamos o homem à nossa imagem, conforme a 
nossa semelhança”. Dito e feito.

mas quem conhece os caminhos do criador? ele dotou a criatura 
generosamente. Deu-lhe todos os meios de sentir, discernir e mesmo de 
escolher, por arbítrio próprio. Tornou o homem um contemplador ideal 
e o instalou no meio das maravilhas do Éden. mas se pretendia que ele 
continuasse nesse estado, por que plantou no centro do Jardim a árvore 
do bem e do mal? e mais ainda: por que achou necessário dar a adão 
uma companheira? e permitiu que a serpente viesse a saber o segredo da 
árvore e da mulher?

Por tudo isso, é bastante provável que alimentasse algum propósito 
ulterior, e não inteiramente expresso, ao considerar que: “não é bem  
que o homem esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea”  
(gn 2,18).  

Da costela de adão, imerso em seu beatífico sono, Deus formou eva, 
a ajudadora. mas no que ia ela ajudar? ao que tudo leva a crer, em 
despertar o seu companheiro. em tirá-lo do estado contemplativo e 
em passá-lo ao ativo. em desencadear o seu potencial humano. em 
convertê-lo, de projeto de homem, em homem de projeto. em realizar 
o homem, de modo que ele, com seus próprios olhos, pudesse medir a 
glória da criação.

com efeito, só assim talvez se explique a facilidade com que a 
serpente pôde sussurrar as suas insídias ao ouvido da mulher e 
a presteza com que esta as acolheu em sua curiosidade. Pois não 
houvesse um alto desígnio em mira, nem todas as víboras do mundo 
seriam capazes de convencer a inocência absoluta de que “aquela 
árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável 
para dar entendimento” (gn 3,6). e se eva deu-se por persuadida, cedeu 
à tentação e “tomou de seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido” 

Eva, a ajudadOra
jacó Guinsburg é escritor, editor, 
tradutor, professor universitário 
e grande divulgador da 
literatura judaica no Brasil. 
Destaca o valor de diferentes 
formas de literatura bíblica 
(a parábola, o provérbio, a 
crônica) como semente de 
cultura universal. E, no estudo 
que realiza Da mulher na Bíblia, 
faz emergir o humor e a ironia 
presentes na narrativa da Bíblia.  
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(iD.), foi possivelmente porque a sua ajuda estava providenciada. Havia 
de contribuir para a queda do homem.

Diz uma velha máxima, que também procede do fundo dos tempos: “a 
queda contém em si mesma a ressurreição”. Se não for consolo pelo que 
está irremediavelmente perdido, ela talvez soerga uma ponta do véu que 
envolve a expulsão do Éden. Sob esse aspecto, a missão de eva não se 
restringiria a assegurar o mandamento de crescer e multiplicar-se. Seria 
fácil demais. Sobretudo na pureza paradisíaca. Sem dor nem sofrimento. 
mas, escolhida para ajudar nos mais elevados projetos, incumbir-lhe-ia, 
além da função reprodutiva, uma ação produtiva — gerar o homem na 
carne e desencadeá-lo no espírito. ela seria a verdadeira mãe do gênero 
humano. ou melhor: a mediadora eleita entre o homem e o homem.

e isto permite resguardar um pouco o orgulho varonil, pois a finalidade 
da ação continua sendo masculina.

— O.K… Quem é Caim, e quem é Abel?
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□

ele estava ensinando numa das sinagogas aos 
sábados. E eis que estava lá uma mulher, 

possuída havia dezoito anos por um espírito 
que a tornava enferma; estava inteiramente re-
curvada e não podia de modo algum endireitar-
-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: 

— Mulher, estás livre de tua doença — e lhe 
impôs as mãos. 

No mesmo instante, ela se endireitou e glo-
rificava a Deus.

O chefe da sinagoga, porém, ficou indignado por Jesus ter feito 
uma cura no sábado e, tomando a palavra, disse à multidão: 

— Há seis dias nos quais se deve trabalhar; portanto, vinde nes-
ses dias para serdes curados, e não no dia de sábado!

O Senhor, porém, replicou: 
— Hipócritas! Cada um de vós, no sábado, não solta seu boi ou 

seu asno do estábulo para levá-lo a beber? E esta filha de Abraão 
que Satanás prendeu há dezoito anos, não convinha soltá-la no dia 
de sábado? (lc 13, 10-16)

□

certo homem de posição lhe perguntou: 
— Bom Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna?

Jesus respondeu: 
— Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus! 

Conheces os mandamentos: Não cometas adultério, não mates, não 
roubes, não levantes falso testemunho; honra teu pai e tua mãe.

Ele disse: 
— Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude.
Ouvindo, Jesus disse-lhe: 
— Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, distribui aos 

pobres e terás um tesouro nos céus; depois vem e segue-me.
Ele, porém, ouvindo isso, ficou cheio de tristeza, pois era muito rico.

Entre os grandes mestres do 
judaísmo, Jesus de Nazaré 
deve também ser citado, se 
não por outra razão, pelo 
fato de que em sua pregação 
recorria, como os profetas, 
à parábola e à metáfora, 
frequentemente com um 
componente de humor irônico.
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Vendo-o assim, Jesus disse: 
— Como é difícil aos que têm riquezas entrar no Reino de Deus! 

Com efeito, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco de uma agulha 
do que o rico entrar no Reino de Deus.  (lc 18,18-25)

□

então, os fariseus foram reunir-se para tramar como apanhá-lo 
por alguma palavra. E lhe enviaram os seus discípulos, junta-

mente com os herodianos, para lhe dizerem: 
— Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o 

caminho de Deus. Não dás preferência a ninguém, pois não consi-
deras um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, que te parece: é 
lícito pagar imposto a César, ou não?

Jesus, porém, percebendo a sua malícia, disse: 
— Hipócritas! Por que me pondes à prova? Mostrai-me a moeda 

do imposto. 
Apresentaram-lhe um denário. Disse ele: 
— De quem é esta imagem e a inscrição?
Responderam: 
— De César.
Então lhes disse: 
— Dai, pois, o que é de César a César, e o que é de Deus a Deus.  

(mT 22,15-21)

□

no ano 70 d.C., Jerusalém foi destruída pelos romanos, e os ju-
deus se dispersaram pelo mundo. A sobrevivência da tradição 

judaica passou a depender dos rabinos e do Talmud por eles cria-
do. O Talmud, uma coleção de preceitos, comentários e narrativas, 
compreende as vastas antologias da Mishná e da Guemará. Apesar 
do caráter ético-religioso desses textos, não lhes falta o humor, per-
ceptível ao longo de toda a narrativa. A propósito disso, diz Renato 
Mezan em Sigmund Freud (Brasiliense, 1983):
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o raciocínio talmúdico, frequentemente sagaz e intrincado, contribuiu 
decisivamente para converter a mente do judeu em um instrumento 
aguçado, capaz de sair airoso das situações mais difíceis. a analogia 
e a inferência, processos característicos da sutil dialética talmúdica, 
guardam certa semelhança com uma condensação e ou deslocamento 
que, segundo freud, constituem os mecanismos básicos da construção 
inconsciente. recordemos que freud sustenta que o humor, à semelhança 
dos sonhos e das neuroses, tem origem nestes mecanismos, considerando-os  
defesas do psiquismo contra tudo que lhes causa temor. a forma 
tradicional de pensar recebe, assim, novo conteúdo, demonstrando ser 
adequada para concretizar os objetivos da crítica humorística. Talvez 
boa parte da profundidade, agudez e ironia pertinentes ao humor judaico 
provenha da capacidade adquirida pelos judeus através dos séculos 
no estudo do Talmud, no sentido de encontrar relações entre os fatos e 
situações mais díspares. Tal procedimento oferece um efeito de surpresa 
essencial ao desenlace humorístico. o humor judaico tem um sabor de 
inteligência cultivada, possivelmente proveniente das raízes intelectuais 
estabelecidas durante os séculos anteriores a seu surgimento.

Nas historietas talmúdicas o humor manifesta-se, em geral, nas 
respostas rápidas e irônicas através das quais o protagonista, o 
mais das vezes um rabi, ensina sua lição. (São famosas as histórias 
de Hillel, que começou a ensinar aproximadamente em 30 a.C., fun-
dando, na Palestina, uma escola que polarizaria a vida judaica por 
mais de cinco séculos.)

□

em Roma, idólatras astuciosos interpelaram o rabi Simeão, co-
nhecido como “o muito sábio”:
— Se a vosso Deus não agradam os ídolos, por que Ele, sendo To-

do-Poderoso, não os destrói?
Respondeu Simeão:
— Se os homens só adorassem coisas inúteis, Deus decerto des-

truiria os ídolos que as representam. Mas eles veneram o sol, a luz, 
os planetas. Deveria o Senhor aniquilar o universo por causa dos 
estultos?

— Neste caso — insistiu um dos idólatras —, por que não destrói 
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Ele os objetos de culto inúteis, preservando aquilo que é necessário?
— Porque — objetou o sábio — Deus estaria então dando argu-

mentos aos defensores da idolatria, que poderiam dizer: “Vede: o 
sol, a luz, os planetas são os verdadeiros deuses — já que os falsos 
foram destruídos”.

□

rabi Safra tinha uma pedra preciosa e queria vendê-la. Dois mer-
cadores ofereceram-lhe cinco moedas; ele pediu dez. Criado o 

impasse, a transação não se realizou.
A sós, porém, o rabi pensou melhor e decidiu aceitar a oferta. Os 

mercadores, por sua vez, acharam que valia a pena insistir. Volta-
ram à casa de Safra no momento em que este, em silêncio, iniciava 
suas orações. Do que não se aperceberam os mercadores:

— Senhor, queremos saber se haveis mudado de ideia. Aceitais 
nossa oferta?
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O rabino nada respondeu.
— Senhor, podemos dar mais duas moedas. Aceitais?
O rabino Safra, quieto. Um dos mercadores, impaciente, bradou:
— Está bem! Vamos fechar o negócio por dez moedas. Onde está 

a pedra?
Nesse momento o rabi Safra terminava a prece e disse:
— Senhores, não quis interromper minha oração, e por isso não 

respondi, mas já havia decidido vender a pedra pelo preço que me 
havíeis oferecido. Dai-me, pois, cinco moedas. Mais que isso não 
posso aceitar.

□

rabi Hagai e rabi Zaira cruzaram com um lenhador que voltava 
da mata trazendo um feixe de lenha. Dirigiu-se rabi Zaira ao ho-

mem:
— Dá-me, por favor, uma lasca de lenha para palitar os dentes. 
Ao que disse rabi Hagai:
— Não faças isso. Se todas as pessoas que este homem encontrar 

lhe pedirem uma lasca, ele ficará sem a lenha. Àquele que tem pou-
co, nem mesmo pouco devemos pedir.

□

um certo Simão recebeu de um homem vinte moedas para guar-
dar por alguns meses. Ao fim desse prazo, solicitado a devolver 

a quantia, recusou-se, fingindo espanto:
— Mas eu já te devolvi o dinheiro, amigo.
O homem exigiu que ambos fossem à sinagoga e que, diante do 

rabi, Simão repetisse, sob juramento, a declaração.
No dia marcado, lá compareceram. Simão trazia consigo uma 

grossa bengala de junco; convidado a proferir o juramento, pediu 
ao reclamante que segurasse a dita bengala; disse então, em tom 
solene:

— Juro que entreguei a esse homem o dinheiro que me foi por 
ele confiado.
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